Aviso importante
O Manual do Utilizador da bomba de perfusão Sapphire é fornecido sujeito às
condições e restrições mencionadas na presente secção. Os médicos, o pessoal
hospitalar qualificado e os utilizadores domésticos devem ler todo o Manual do
Utilizador antes de utilizarem a bomba Sapphire para compreenderem, integralmente,
a funcionalidade e os procedimentos de utilização da bomba e respetivos acessórios.

•

Os profissionais de saúde não devem revelar os códigos de segurança da bomba
ao paciente, bem como os níveis de bloqueio ou qualquer outra informação que
permita ao paciente aceder a todas as funções de programação e operação.

•
•

Uma programação incorreta pode causar lesões no doente.
Os utilizadores domésticos da bomba Sapphire devem ser instruídos sobre
a utilização correta desta bomba por prestadores de cuidados de saúde
ao domicílio certificados ou por um médico.

Aviso de prescrição
A lei federal dos Estados Unidos estipula que este dispositivo só pode ser vendido por
um médico ou por indicação sua {21 CFR 801.109(b) (1)}.
A bomba Sapphire destina-se a ser utilizada sob direção ou supervisão de médicos
e/ou profissionais de saúde licenciados, que tenham recebido formação sobre
a utilização da bomba e administração de sangue, medicação e nutrição parentérica.
As instruções de utilização apresentadas neste manual nunca terão precedência sobre
o protocolo médico estabelecido no que se refere aos cuidados prestados aos doentes.

Informações sobre copyright, marcas
comerciais e patentes
© 2021, Q Core Medical Ltd. Todos os direitos reservados.
Sapphire e Q Core (com ou sem logótipos) são marcas comerciais da
Q Core Medical Ltd.
A conceção, o mecanismo de bombagem e outras características da bomba Sapphire
estão protegidos por uma ou mais patentes norte-americanas e estrangeiras.
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Declaração de exoneração de responsabilidade
As informações constantes no presente manual foram examinadas cuidadosamente
e consideradas fiáveis. Não se assume qualquer responsabilidade por inexatidões
inadvertidas. Q Core Medical Ltd. reserva-se o direito de realizar alterações em
qualquer um dos seus produtos com o objetivo de melhorar a fiabilidade, a conceção
e o desempenho. As instruções apresentadas neste manual nunca terão precedência
sobre o protocolo médico estabelecido no que se refere aos cuidados prestados aos
doentes. O texto e desenhos contidos no presente manual têm um caráter meramente
ilustrativo e de consulta; as especificações nas quais se baseiam estão sujeitas
a alteração sem aviso.

Aviso
Utilize apenas conjuntos de administração e acessórios fornecidos pela
Q Core Medical Ltd., com a bomba Sapphire. A utilização de conjuntos
de administração que não sejam da Q Core Medical Ltd. pode prejudicar
o funcionamento da bomba assim como a precisão e velocidade do fluxo de
perfusão, e pode gerar pressões de fluidos nocivas, as quais podem ativar
alarmes de oclusão a pressões imprevisíveis.
Em alternativa, também é possível utilizar conjuntos de administração de outros
fabricantes que tenham as devidas autorizações regulamentares e sejam indicados
para utilização com o sistema de perfusão Sapphire. A lista de conjuntos com
autorização regulamentar deve ser obtida através de uma publicação oficial do
fabricante, tal como o website ou catálogo do fabricante, ou qualquer outro
documento publicado formalmente.
A utilização de conjuntos de administração que não tenham autorização regulamentar
nem indicação de utilização com o sistema de perfusão Sapphire pode originar um
funcionamento que não cumpre as restrições e os parâmetros do dispositivo.
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Se o produto não for utilizado de acordo com a rotulagem do produto, a garantia
da Q Core Medical Ltd. para este dispositivo será considerada nula e sem efeito
e a Q Core Medical Ltd. não assumirá qualquer responsabilidade por incidentes
que possam ocorrer. Consulte Avisos e precauções de segurança na página 24 para
obter uma lista completa de avisos e precauções.

Assistência técnica
Para questões técnicas, ajuda na resolução de avarias e comunicação de eventos
inesperados, contacte o seu agente/distribuidor local. Para localizar centros de
assistência autorizados Hospira perto de si, consulte página 303. Pode também
contactar o apoio Q Core Medical Ltd. por correio eletrónico, para o seguinte
endereço: support@eitanmedical.com

Significado do símbolo da Marcação CE
O símbolo
significa conformidade com o Regulamento 2017/745
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos dispositivos médicos.
Os requisitos relativos à compatibilidade eletromagnética (CEM) fazem parte
dos Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho do regulamento relativo
aos dispositivos médicos.

Comunicação de incidentes graves
Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser
comunicada a complaints@eitangroup.com e à autoridade competente local.

por
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Capítulo 1: Introdução
Nas secções que se seguem encontrará uma descrição das funções e características
da bomba Sapphire bem como um resumo das informações sobre segurança
e regulamentação:
Descrição geral e indicações do produto ........................................................... 10
Termos e abreviaturas ......................................................................................... 15
Convenções do documento ............................................................................... 17
Informações sobre segurança e conformidade .................................................. 17
Avisos e precauções de segurança ..................................................................... 24

Descrição geral e indicações do produto
A bomba de perfusão Q Core Sapphire destina-se à administração controlada por
via intravascular, subcutânea, intra-arterial e epidural. A bomba foi concebida para
a administração de solução salina, nutrição parentérica total (NPT), lípidos, medicação
IV, medicação epidural, sangue e produtos de sangue.
A bomba Sapphire inclui os modos de perfusão a seguir indicados para todas as
utilizações a que se destina: contínuo, intermitente, NPT, PCA, vários passos e epidural.
A bomba destina-se a ser utilizada por profissionais de saúde licenciados, em ambiente
clínico, e por utilizadores domésticos, em ambiente de ambulatório e no transporte
médico pré-hospitalar por terra. A bomba de perfusão Sapphire destina-se a ser
utilizada em pacientes adultos e pediátricos.
Os conjuntos de administração Q Core dedicados para a bomba de perfusão Sapphire
destinam-se a utilização num único paciente e eles não são reutilizáveis.
Este manual do utilizador contempla a utilização da versão do software r15 da
Sapphire. Verifique se a versão do software que surge no ecrã de ativação da Sapphire
é r15. O número da versão pode também ser consultado em Ver sistema (para obter
mais informações, consulte Menu Vista na página 218).
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Benefícios clínicos
A bomba proporciona vantagens significativas em comparação com a administração
manual de fluidos, incluindo a capacidade de administrar volumes muito pequenos
de fluidos e a capacidade de administrar fluidos de acordo com taxas programadas
precisas ou intervalos automatizados, melhorando a segurança do paciente.
Estas e outras funcionalidades da bomba resultam nos seguintes benefícios:

•

Taxas de fluxo de medicação consistentes, dentro de um intervalo de exatidão
declarado

•
•

Redução dos erros de tratamento relacionados com a medicação
Simplificação dos perfis de tratamento (modos de perfusão)

Contraindicações
A bomba não tem contraindicações.

Introdução
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Configurações dos modos de perfusão dedicados
Para promover a segurança e a conveniência de utilização em ambientes diferentes,
a bomba Sapphire pode ser pré-configurada de modo a suportar apenas alguns
modos de perfusão. Os diferentes tipos de configurações disponíveis nos diferentes
tipos de bombas estão descritos na tabela que se segue.
Tipo de bomba

Modos de perfusão suportados

Multi-terapia

1 ou mais dos seguintes:

• Contínuo
• Intermiten
• NPT
• PCA
• Vár.passos
• Epidural
Epidural

• PCEA
• Epidural intermitente

A cada modo de perfusão é atribuída uma cor exclusiva que aparece na barra de
indicadores, ajudando assim os utilizadores a distinguir facilmente os diferentes
modos (Figura 3.1 na página 78).

Características
As características da bomba Sapphire foram concebidas para simplificar o tratamento
e garantir a segurança dos pacientes.

Características relacionadas com o tratamento

•

Dispositivo de plataforma simples: o modo de perfusão da bomba pode ser
alterado em função do tipo de perfusão pretendido.

•

Alternativas de preenchimento: está disponível o preenchimento manual
(por gravidade) e o preenchimento automático (utilizando a bomba).

•

Titulação de perfusão rápida (na maioria dos modos de perfusão): nas opções de
modificação é possível atualizar os parâmetros de perfusão sem parar a perfusão.
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•

Perfusão atrasada: os utilizadores podem programar uma perfusão
antecipadamente e configurá-la para o modo de Espera por um período de
tempo ilimitado ou para um Período de atraso definido.

•

Repetir a última perfusão: guarda automaticamente os parâmetros da última
perfusão e permite uma perfusão de início rápido utilizando esses parâmetros.

•

Retomar perfusão depois de a bomba desligar: permite retomar uma perfusão
depois de a bomba desligar com uma perfusão em execução ou em pausa.

•

Programas predefinidos: permite guardar os parâmetros de perfusão de
protocolos usados com frequência e permite uma perfusão de início rápido
utilizando esses parâmetros.

•

Perfusão secundária (apenas modo de perfusão contínuo): dá a possibilidade
de adicionar uma linha secundária a uma perfusão contínua em curso, sem
reintroduzir parâmetros de perfusão para a linha principal.

•

Características de programação flexíveis (excluindo o modo NPT):
• As perfusões podem ser programadas em diferentes unidades de taxa de
dose, incluindo as que se seguem, por diferentes unidades de tempo: mL, mg,
mcg, unidades, m Unid, Milhões unid, gramas, nanogramas, mmol ou mEq.
• A taxa de perfusão pode ser programada como uma perfusão baseada no
peso (o peso do paciente pode variar entre 0,1 e 500 kg).

Características relacionadas com a segurança

•

Ecrã bloqueado: impede a ativação inadvertida das funções do ecrã,
bloqueando-o quando a perfusão está a decorrer.

•

Bloqueio do paciente: impede a manipulação não autorizada da bomba,
bloqueando as funções da bomba. É necessário introduzir uma palavra-passe para
reativar o ecrã. Esta opção pode ser configurada para se ativar automaticamente
assim que a perfusão começa.

•

Nível de bloqueio de autorização: só deixa o utilizador aceder às funções da
bomba para as quais tem autorização. Os níveis de autorização (baixo, médio,
alto, técnico) são controlados por palavra-passe.

Introdução
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•

Verificação de segurança do intervalo do parâmetro: impede a introdução
de parâmetros de perfusão que estejam fora de um intervalo de segurança
pré-calculado. Os intervalos permitidos variam de acordo com os parâmetros
já introduzidos pelo utilizador ou em função dos limites definidos na Biblioteca
de medicamentos, caso a bomba tenha uma instalada.

•

Resolução de problemas e de alarmes fácil: os ecrãs dos alarmes dão instruções
específicas sobre como lidar com o alarme ou resolver o problema.

•

Biblioteca de medicamentos: possibilita uma prática mais segura, de acordo
com a área de atendimento clínico. A programação é realizada com um nome do
medicamento específico, perfil, limites rígidos, e limites recomendados (relativos).
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Termos e abreviaturas
A tabela que se segue define termos e abreviaturas comuns utilizados neste manual.
Termo/abreviatura

Significado

AFFV

Válvula antifluxo livre

CA/CC

Corrente alternada/Corrente contínua

Acum

Acumulado

CCA

Área de atendimento clínico

DFU

Instruções de utilização

EBP

Baterias externas

ECG

Eletrocardiograma

CEM

Compatibilidade eletromagnética

IEM

Interferência eletromagnética

Epi. Int

Epidural intermitente

h

Hora

Kg

Quilogramas

KVO

Manter veia aberta

mcg

Microgramas

mEq

Miliequivalentes

min

Minutos

mg

Miligramas

mL

Mililitros

mmol

Milimoles

Sistema de montagem

Sistema de montagem multibombas Sapphire

RM

Ressonância magnética

m Unid

Miliunidades

Unids M

Milhões de unidades

Introdução
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Termo/abreviatura

Significado

nanog

Nanogramas

Rein

Oclusão

PAV

Válvula ativada por pressão

PC

Computador pessoal

PCA

Analgesia controlada pelo paciente

PCEA

Analgesia epidural controlada pelo paciente

PIEB

Bolus epidural intermitente programado

Prim.

Primário

Sec.

Secundária

NPT

Nutrição parentérica total

VI

Volume da perfusão

VTBI

Volume para perfusão

Q Core

Q Core Medical Ltd.

Bomba Sapphire

Família da bomba de perfusão Q Core Sapphire

Bomba SapphirePlus

Bomba de perfusão Q Core SapphirePlus

Bomba SapphireH100

Bomba de perfusão Q Core SapphireH100
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Convenções do documento
As mensagens a seguir indicadas neste manual pedem aos leitores para prestarem
especial atenção a pontos específicos:
Avisos indicam precauções e instruções que, se não forem
cumpridas, pode resultar em lesões pessoais.

Precauções indicam instruções que, se não forem cumpridas,
pode resultar em danos materiais ou interferir negativamente
na qualidade do tratamento.

Notas fornecem informações adicionais para ajudar a obter
o desempenho ideal do equipamento.

Os intervalos dos parâmetros descritos neste manual refletem as respetivas predefinições
de fábrica. Estes intervalos podem ser configurados por um técnico autorizado.

Informações sobre segurança e conformidade
A secção que se segue apresenta informações importantes sobre rotulagem,
segurança e conformidade:

•
•
•
•
•

Símbolos e rotulagem na página 18
Conformidade e classificação na página 22
Biocompatibilidade na página 23
Esterilização na página 23
Grau de proteção contra entrada de água e poeiras na página 23

Introdução
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Símbolos e rotulagem
A tabela que se segue descreve os rótulos e os símbolos que aparecem nas bombas
Sapphire, e respetivos componentes, e indica onde estão localizados no equipamento.
Símbolo

Descrição

Localização

Dispositivo médico.

Em cada rótulo da bomba.

Número de série.

Parte de trás da caixa da bomba
e na parte de trás
do minissuporte.

Marcação de certificação CE.

Parte de trás da caixa da bomba,
parte de trás do minissuporte, EBP,
caixas de bloqueio PCA 100, 250
e 500 mL e sistema de montagem.

Número de catálogo.

Parte de trás da caixa da bomba,
parte de trás do minissuporte,
EBP, caixas de bloqueio PCA 100,
250 e 500 mL e sistema de
montagem.

Representante autorizado na
Comunidade Europeia.

Parte de trás da caixa da bomba,
parte de trás do minissuporte, EBP,
caixas de bloqueio PCA 100, 250
e 500 mL e sistema de montagem.

Código de lote.

Não seguro com RM (não utilizar num
ambiente de RM).
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Interior da caixa do minissuporte,
EBP, caixas de bloqueio PCA 100,
250 e 500 mL e sistema de
montagem.

Parte de trás da caixa da bomba.
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Símbolo

Descrição

Localização

Cuidado: Consulte os documentos
fornecidos para ver as instruções de
segurança (serviço a realizar por
técnico qualificado; consulte o manual
de assistência técnica antes de retirar
a tampa).

Parte de trás da tampa da caixa
da bomba, EBP, parte de trás do
minissuporte e sistema de
montagem.

Intervalo da temperatura de
conservação.

Embalagem de transporte.

Intervalo da humidade de
conservação.

Embalagem de transporte.

Intervalo da pressão atmosférica de
conservação.

Embalagem de transporte.

Consulte as instruções de utilização.

EBP, parte de trás do
minissuporte e caixa de bloqueio
PCA 500 mL.

Seguir as instruções de utilização.

Parte de trás da caixa da bomba,
caixa de bloqueio PCA 250 mL
e sistema de montagem.

Os indicadores C e US adjacentes
à marca CSA revelam que o produto
foi avaliado de acordo com as normas
CSA e UL relevantes, para utilização
no Canadá e nos Estados Unidos.

Introdução
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e sistema de montagem.
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Símbolo

Localização

Data de fabrico (ano).

Parte de trás da caixa da bomba.

Nome do fabricante.

Parte de trás da caixa da bomba,
parte de trás do minissuporte,
EBP, caixas de bloqueio PCA
100, 250 e 500 mL e sistema de
montagem.

Identifica que é à prova de
desfibrilação e o grau de proteção
contra choque elétrico.
Peça aplicada de equipamento tipo BF.

Parte de trás da caixa da bomba.

Entrada: 100-240 V; 50-60 Hz; Máx.
120 VA
Saída: 10 V CC; Máx. 4,7 A.

Sistema de montagem.

IP24

À prova de poeiras e salpicos.

Parte de trás da caixa da bomba.

IPX1

Classificada como à prova de água.

Sistema de montagem.

IPX2

Classificada como à prova de água.

EBP.

A lei federal dos EUA estipula que este
dispositivo só pode ser vendido
mediante receita médica.

Parte de trás da caixa da bomba,
parte de trás do minissuporte,
caixas de bloqueio PCA 100, 250
e 500 mL.

Rx Only
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Símbolo

ALARM

Descrição

Localização

Eliminação de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos
(REEE).
Este símbolo indica que as baterias
e os equipamentos eletrónicos usados
não podem ser eliminados juntamente
com resíduos urbanos não triados,
tendo de ser recolhidos
separadamente. Contacte um
representante autorizado para obter
informações sobre a desativação do
seu equipamento.

Parte de trás da tampa da caixa
da bomba, EBP e parte de trás
do minissuporte.

Alarme — LED, quando está aceso,
indica uma situação de alarme no
funcionamento da bomba. Consulte

Parte da frente da caixa da
bomba, por baixo do LED
vermelho.

Componentes de hardware e
software na página 38.
CHARGE

Carga — LED, quando está aceso,
indica que a bateria está a carregar.
Consulte Componentes de
hardware e software na página 38.

Parte da frente da caixa da
bomba, por baixo do LED
amarelo.

RUN

Funcionamento — LED, quando está
aceso, indica que a bomba está a fazer
perfusão. Consulte Componentes de
hardware e software na página 38.

Parte da frente da caixa da
bomba, por baixo do LED verde.

STOP

Paragem — Permite-lhe parar
temporariamente a perfusão.

Parte da frente da caixa da
bomba, por baixo do ecrã tátil.

Ligar/Desligar — Liga e desliga
a bomba.

Parte da frente da caixa da
bomba, por baixo do ecrã tátil.

On/Off

Introdução
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Conformidade e classificação
Este manual foi escrito em conjunto com os requisitos estipulados na norma
internacional, IEC 60601-2-24 para Equipamento elétrico para medicina - Parte 2-24:
Regras particulares de segurança para bombas e controladores de perfusão. Os dados
apresentados na secção das especificações técnicas refletem condições de ensaio
específicas definidas nesta norma. Outros fatores externos tais como, contrapressão
variável, temperatura, altura, utilização do conjunto, restrições de fluido, viscosidade
da solução ou combinações destes fatores, podem originar desvios em relação aos
dados de desempenho apresentados.

•

IEC 60601-1, UL 60601-1 e CAN/CSA C22.2 601.1-M90 equipamento elétrico
para medicina, que classifica a bomba Sapphire como:
• Classe II
• Tipo BF
• Funcionamento contínuo
• IP24 à prova de poeiras e salpicos
• Não adequado para utilização na presença de mistura anestésica inflamável
com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso

•
•

IEC 60601-1-2: Compatibilidade eletromagnética.

•

IEC 60601-1-11: Requisitos para equipamentos elétricos para medicina e sistemas
elétricos para medicina usados em cuidados de saúde no domicílio.

•

IEC 60601-1-8: Requisitos para os sistemas de alarme nos equipamentos elétricos
para medicina e nos sistemas elétricos para medicina.

•

IEC 60601-1-12 - Requisitos para equipamentos elétricos para medicina
e sistemas elétricos para medicina destinados à utilização em ambiente de
serviços médicos de emergência.

•

Declaração de conformidade do desfibrilador: Peça aplicada de equipamento
tipo BF.
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IEC 60601-2-24: Bombas e controladores de perfusão, que classifica a bomba
Sapphire como bomba do Tipo 4 (fluxo de perfusão contínuo, combinado com
administração de bolus).
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Biocompatibilidade
Todos os materiais de componentes dos conjuntos de administração que estão
no percurso do fluido foram testados quanto a biocompatibilidade e estão em
conformidade com as normas internacionais aplicáveis ISO 10993-1 para
biocompatibilidade.

Esterilização
Os conjuntos de administração produzidos pela Q Core para a bomba Sapphire são
esterilizados com óxido de etileno (OE), de acordo com os requisitos de esterilização
da norma ISO 11135-1.

Grau de proteção contra entrada de água e poeiras
A bomba Sapphire cumpre a norma IP24 relativamente a salpicos/poeiras, de acordo
com a norma IEC 60601-1-11. Protege contra a água pulverizada a 10 l/min, a uma
pressão de 80-100 kN/m2, durante 5 minutos, de todos os ângulos, e protege contra
o toque de objetos superiores a 12 milímetros como, por exemplo, os dedos.

Introdução
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Avisos e precauções de segurança
As secções que se seguem contêm informações importantes sobre segurança.
Antes da utilização da bomba Sapphire, todos os avisos e precauções de segurança
devem ser lidos atentamente:
• Avisos e precauções de caráter geral na página 24
• Utilização correta da bomba na página 29
As informações de segurança específicas para funções particulares da bomba
aparecem nas secções relevantes deste manual.

Avisos e precauções de caráter geral
Para garantir a segurança e o funcionamento adequado, leia o Manual do Utilizador
e todas as instruções fornecidas com os produtos descartáveis ou acessórios, antes
de utilizar este dispositivo. Além destas instruções, deve também cumprir as diretrizes
de segurança indicadas a seguir:
Evite colocar o conjunto de administração ou o cabo de alimentação
no chão ou em qualquer outro local onde possa ser acidentalmente
danificado ou constitua um risco de estrangulamento, em particular
devido ao comprimento excessivo.

•

Para evitar danos na bomba e respetivos acessórios, mantenha o equipamento
afastado das crianças e dos animais sem vigilância.

•

Não limpe, não desinfete nem esterilize qualquer parte da bomba por autoclave
ou com óxido de etileno gasoso. Ao fazê-lo, pode danificar a bomba e invalidar
a garantia. Só devem ser desinfetadas as peças externas da bomba.
Se a bomba cair ou aparentar estar danificada, deve ser retirada
de serviço e inspecionada, exclusivamente, por pessoal qualificado
e com formação da Q Core Medical Ltd.

•

Todos os procedimentos de assistência, incluindo a certificação, calibração,
substituição de peças e modificação do equipamento, devem ser realizados
apenas por um técnico de assistência qualificado. No manual de assistência
técnica estão disponíveis instruções detalhadas.

•

Não utilize a bomba com a porta de segurança aberta.
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Eliminação de resíduos
Tome as devidas providências para que a eliminação das embalagens, conjuntos de
administração, bateria e outros componentes eletrónicos seja feita de acordo com
a legislação ambiental aplicável (por exemplo, a diretiva relativa aos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)). Contacte as autoridades locais para
determinar qual o método de eliminação adequado.

Precauções de segurança relativas à eliminação de resíduos

•

Mantenha os recipientes de perfusão de plástico, as embalagens e as tubagens
usados fora do alcance das crianças.

•

Os conjuntos de administração devem ser eliminados de forma adequada, tendo
em consideração a natureza dos fluidos residuais que possam conter, de acordo
com as práticas hospitalares referentes à eliminação de resíduos hospitalares.

•

Não elimine a bateria no fogo ou perto de fogo.

Perigo de explosão
O equipamento não é adequado para utilizar na presença de mistura anestésica
inflamável com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso.

Perigos de choque elétrico
Para promover a segurança, respeite sempre os avisos listados abaixo.

Precauções de segurança elétrica

•

O acesso a qualquer parte interna da bomba Sapphire e a realização de qualquer
procedimento de assistência só devem ser levados a cabo por um técnico de
assistência qualificado, que tenha recebido formação completa sobre
o funcionamento da bomba de perfusão.

•
•

Desligue a alimentação elétrica antes de qualquer serviço.
Desligue a bateria antes de abrir a caixa da bomba. A tensão existente nos
componentes internos pode causar choques graves ou morte em caso de contacto.

Introdução
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•

Ligue a alimentação CA à bomba somente através de um adaptador elétrico
fornecido pela Q Core.

•

Não toque na ligação entre a bomba e o suporte (P2C) na parte de trás
da bomba.

Compatibilidade eletromagnética
A bomba Sapphire foi concebida para estar em conformidade com a norma IEC
60601-1-2 relativa à compatibilidade eletromagnética (CEM) e para trabalhar com
exatidão em conjunto com equipamento médico adicional que cumpra também os
requisitos desta norma. Para evitar interferência eletromagnética que possa afetar
o funcionamento da bomba, não utilize a bomba próximo de fontes de interferência
elétrica e magnética (IEM), tais como RM, TC, diatermia (tratamento térmico profundo),
sistemas de segurança eletromagnéticos (p. ex., detetores de metal) e motores
elétricos de grande dimensão. O equipamento de comunicações por RF portátil
e móvel, tais como emissores de RF, telemóveis, rádios bidirecionais, dispositivos
Bluetooth™ e fornos de micro-ondas em estreita proximidade com este dispositivo
podem afetar as comunicações sem fios com a bomba de perfusão e/ou
o funcionamento da bomba de perfusão.
Algumas destas fontes de IEM (essencialmente emissores de RF)
podem não estar visíveis e o dispositivo pode ser potencialmente
exposto a campos provenientes destas fontes de IEM sem
o conhecimento do utilizador.

Devem ser tomadas precauções especiais relativamente a CEM. Estas incluem:

•

Manter uma distância de separação mínima de ¾ m (2 ½ pés) entre o sistema da
bomba de perfusão e o equipamento de comunicações por RF portátil/móvel.

•

Gerir o ambiente eletromagnético para permitir que o dispositivo funcione
conforme previsto sem perturbar outros equipamentos.

•

Separar o dispositivo de todos os equipamentos eletrónicos adicionais. Se for
necessário utilizar o dispositivo perto de equipamentos elétricos adicionais,
monitorize o equipamento para assegurar que não existe nenhuma interferência
eletromagnética.

26

Manual do Utilizador da Bomba de Perfusão Sapphire

•

Os dispositivos não devem ser utilizados adjacentes a ou empilhados com
equipamentos adicionais. Se for necessário utilizar o dispositivo adjacente a ou
empilhado com equipamentos adicionais, monitorize o dispositivo para confirmar
se está a funcionar normalmente.

•

Se identificar ou suspeitar que fontes de RF externas ou equipamentos adicionais
estão a influenciar o funcionamento do dispositivo (de fonte conhecida ou
desconhecida), tente (conforme aplicável) aumentar a distância entre a bomba
e a fonte de IEM, reorientar o dispositivo, mudar a localização do dispositivo, ligar
o dispositivo a uma tomada diferente ou diminuir a potência de saída do
dispositivo emissor (para 30 dBm).

•

Contactar o departamento de engenharia biomédica para obter informações
adicionais no manual de assistência relativas ao funcionamento de dispositivos
perto de fontes de RF.

Os limites de CEM, conforme estabelecidos na norma IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2,
foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências
prejudiciais numa instalação médica típica. O equipamento gera utilizações e pode
emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade
com as instruções, pode causar interferências prejudiciais para outros dispositivos na
vizinhança. No entanto, não há nenhuma garantia de que não irão ocorrer
interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências
prejudiciais com outros dispositivos, o que pode ser determinado desligando
e ligando o equipamento, o utilizador é incentivado a corrigir as interferências
tomando uma ou mais das seguintes medidas:

•
•
•

Reorientar ou mudar a localização do dispositivo recetor.

•

Consultar o fabricante ou o técnico de assistência no terreno para obter ajuda.

Aumentar a distância entre as peças do equipamento.
Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que é utilizado
pelos outros dispositivos aos quais esteja ligado.

Introdução

27

Precauções de segurança eletromagnética

•

Não exponha a bomba a níveis terapêuticos de radiação ionizante porque existe
o risco de danos permanentes no circuito eletrónico da bomba. Remova a bomba
do paciente durante sessões de radiações terapêuticas.

•

Não utilize a bomba próximo de equipamento de ressonância magnética (RM)
porque os campos magnéticos podem afetar negativamente o funcionamento
da bomba. Retire a bomba do paciente durante intervenções de RM
e mantenha-a a uma distância segura da energia magnética.
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Utilização correta da bomba
Uma utilização da bomba que não esteja em conformidade com a rotulagem ou
utilização prevista pode resultar nos seguintes efeitos secundários: dor, exacerbação
da doença, lesão ou danos, acidente vascular cerebral, eletrocussão, exsanguinação,
trauma e morte. Embora a bomba Sapphire tenha sido concebida e fabricada de
acordo com especificações exatas, não visa substituir pessoal formado na
monitorização de perfusões.
Os utilizadores domésticos devem receber formação do médico
antes de utilizar a bomba Sapphire.
Os médicos são aconselhados a confirmar a via de administração
adequada e a permeabilidade do local de perfusão.

Quando se utiliza a bomba, o paciente deve ser monitorizado periodicamente por um
profissional de saúde, com base na prática clínica, para confirmar que a perfusão está
a decorrer conforme previsto. No caso de utilizadores domésticos em ambiente
ambulatório, a monitorização pode ser fornecida por meio de visitas de enfermagem
de rotina ou a pedido, formação do paciente ou de um familiar, ou qualquer outro
meio especificado pelo fornecedor dos dispositivos, com base na adequação do
ambiente à prática clínica. A bomba tem capacidade para desenvolver pressões de
fluido positivas para vencer resistências amplamente variáveis ao fluxo como, por
exemplo, resistências impostas por cateteres, portas, filtros ou perfusões intra-arteriais
de pequeno calibre. Embora a bomba tenha sido concebida para parar o fluxo de
fluido quando ocorre um alarme, não foi concebida para detetar infiltrações ou
extravasamentos, nem se destina a esse efeito, e não emitirá qualquer alarme
mediante tais condições
Quando utilizar a bomba, utilize apenas equipamento acessório
aprovado pela Q Core.

Se a emissão dos sinais auditivos e/ou visuais não corresponder às
definições, ou se os botões não produzirem o resultado esperado,
não utilize a bomba e contacte um técnico autorizado.
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Precauções de segurança de caráter ambiental

•

A bomba não foi avaliada para utilização em ambientes de ressonância magnética
(RM) nem para ser utilizada com outro equipamento médico que emita radiação
para efeitos de diagnóstico ou com fins terapêuticos.

•

A bomba Sapphire não foi avaliada relativamente à compatibilidade com sistemas
de oxigenação por membrana extracorporal (ECMO).

•

Utilize apenas acessórios e cabos fornecidos pela Q Core. A utilização de
acessórios e cabos diferentes dos especificados neste manual, exceto cabos
vendidos pela Q Core Medical Ltd. como peças de substituição de componentes
internos, pode resultar em mais emissões ou diminuir a imunidade da bomba.
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Conjuntos de administração
Antes de utilizar os conjuntos de administração, leia e cumpra sempre as instruções
do Manual do Utilizador e as instruções fornecidas com o conjunto de administração
e o recipiente de origem. Cumpra atentamente as instruções dos rótulos referentes
à carga, remoção e recarga dos conjuntos, assim como o intervalo de substituição
recomendado para os conjuntos.
Utilize conjuntos de administração padrão Q Core indicados na
lista de produtos aprovados da Q Core: http://www.eitanmedical.com.
Em alternativa, também é possível utilizar conjuntos de administração
de outros fabricantes que tenham as devidas autorizações
regulamentares e sejam indicados para utilização com o sistema de
perfusão Sapphire. A lista de conjuntos com autorização regulamentar
deve ser obtida através de uma publicação oficial do fabricante, tal
como o website ou catálogo do fabricante, ou qualquer outro
documento publicado formalmente.
A utilização de conjuntos de administração que não tenham
autorização regulamentar nem indicação de utilização com o sistema
de perfusão Sapphire pode originar um funcionamento que não
cumpre as restrições e os parâmetros do dispositivo. A utilização de
conjuntos diferentes dos mencionados na lista de produtos aprovados
da Q Core pode provocar ferimentos graves ou a morte. Para obter
mais informações, consulte Conjuntos de administração na
página 68.

Para efeitos de controlo de infeções, respeite o intervalo de substituição dos conjuntos
recomendado pelos centros de controlo e prevenção de doenças (CDC) locais, as
diretrizes do seu estabelecimento e as instruções fornecidas com o conjunto de
administração.

Conjuntos de administração: Precauções de segurança

•

Não utilize um conjunto de administração danificado nem componentes
ou embalagens de conjuntos que estejam danificados. Consulte sempre
as instruções de utilização fornecidas.
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•

Os conjuntos de administração Q Core são de uso único, por um único paciente,
e não devem ser esterilizados nem limpos para reutilização.

•
•
•

Não ligue o conjunto de administração ao paciente durante o preenchimento.

•

Não aplique pressão nem ar pressurizado em qualquer saída ou tubagem ligada
à bomba. A pressão pode destruir elementos sensíveis.

•

Não puxe nem estire a tubagem em nenhuma das secções do conjunto de
administração quando a bomba se encontra em utilização, nem aplique
pressão no recipiente de perfusão.

Não utilize força para ligar o conjunto de administração ao paciente.
Utilize sempre os grampos do conjunto de administração para ocluir o conjunto de
administração, antes de remover a cassete de administração Q Core da bomba.

A força de tração mínima aplicada ao conjunto de administração
com capacidade para desengatar o conjunto de administração
da bomba é de 2,855 kg.

•

O conjunto de administração e o recipiente devem ser substituídos à medida que
vai sendo necessário para evitar problemas de contaminação de fluido.

•

O conjunto de administração tem de ser substituído de acordo com a política
hospitalar do protocolo de controlo e tratamento de infeções. Os conjuntos
Q Core permitem uma administração precisa até 96 horas. Se programar
combinações de taxas, doses ou bolus que excedam uma agenda de 96 horas,
tome as devidas providências para garantir a substituição a horas do conjunto
de administração.
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Informações de segurança básicas sobre perfusão
Para obter a máxima precisão da bomba durante a sua utilização em ambiente
hospitalar ou clínico, o recipiente de perfusão tem de ficar posicionado 50 cm acima
da bomba. Não há restrição quanto à localização do recipiente de perfusão em relação
ao coração do paciente.
As condições de alarme param automaticamente a perfusão e têm de ser resolvidas
imediatamente e só depois é possível reiniciar a perfusão.
Ao fixar o conjunto de administração com um grampo, quando possível, assegure-se
de que o grampo está a, pelo menos, 20 cm (8 pol.) da bomba.
Tenha em atenção que se a taxa de fluxo for superior à resolução da bomba de
incrementos de 0,1 mL/h, a bomba irá aumentar ou diminuir o fluxo em até 0,05 mL/h.
Esta taxa de fluxo (em mL/h) é apresentada no ecrã de execução durante a perfusão.

Administração de perfusões: precauções de segurança de caráter geral

•

Definições do alarme de pressão de oclusão:

• As definições de pressão altas podem afetar o tempo de deteção da oclusão.
•

Certifique-se de que a pressão de oclusão está configurada de acordo com
o caso de aplicação clínica.
Quando utilizar conjuntos com uma válvula ativada por pressão (PAV),
a deteção pode ser compensada em 0,3 BAR (4,35 PSI ou 225 mmHg).
(Esta compensação denomina-se pressão de abertura da PAV.)

•

Volume para perfusão: não introduza um volume de perfusão superior
à quantidade de fluido disponível no recipiente.

•

Deteção de ar:

• Certifique-se sempre de que o conjunto de administração está preenchido
antes de iniciar uma perfusão.

• O intervalo operacional do detetor de ar quando está a administrar ácidos
gordos é de 2%-20% lípidos.
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•

Perfusões secundárias: quando utilizar a função de perfusão secundária,
verifique se:
• A medicação/solução no recipiente de perfusão secundária é compatível com
a medicação/solução no recipiente de perfusão primária.
• O conjunto de administração secundário está ligado ao local de injeção
adequado no conjunto de administração primário (acima da cassete de
administração).
• A interrupção da perfusão primária é clinicamente adequada à duração da
perfusão secundária.
• O recipiente de origem secundário está posicionado pelo menos 20 cm
(8 polegadas) acima do nível de fluido de origem primário.
• A câmara de gotejamento no conjunto deve ser utilizada para verificar se
a linha correta está a administrar e a outra linha está inativa.
• O grampo do conjunto secundário está fechado quando as perfusões
secundárias não estão em funcionamento.

•
•

Não administre medicamentos não epidurais no modo de perfusão Epidural.
Os medicamentos epidurais devem ser administrados no modo de perfusão
Epidural.

Modo de perfusão PCA, PCEA e Epidural intermitente
Quando as funções Bolus clínico e Demanda bolus do paciente são utilizadas,
é necessário respeitar precauções de segurança especiais.
Não utilize o cabo de bolus remoto para pegar ou transportar
o suporte ou a bomba. A utilização do cabo desta forma pode
danificar a bomba ou o cabo.
Para evitar danificar o conector ou o cabo, não utilize força excessiva
nem instrumentos para remover o cabo de bolus remoto do suporte.

Além disso, respeite todos os avisos enumerados em seguida.
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Perfusão PCA, PCEA e Epidural intermitente: avisos de segurança

•

Não coloque o cabo de bolus remoto onde exista o risco de o botão ser
pressionado acidentalmente. A pressão acidental do botão pode originar
uma demanda de bolus inadvertida.

•

Quando utilizar a função Bolus clínico, esteja atento aos parâmetros de
tratamento atuais assim como à quantidade da dosagem adicional a ser
administrada.

•

Não deixe o paciente aceder à função Bolus clínico. Não revele o código
do médico ao paciente.

•

A opção Demanda bolus deve ser utilizada apenas pelo paciente. A administração
de uma demanda de bolus que seja feita por outra pessoa que não o paciente
(especialmente se o paciente estiver a dormir ou sedado) acarreta o risco de
sobredosagem potencialmente fatal.

Modo de perfusão Epidural
A administração epidural de anestésicos está limitada à perfusão de curta duração (não
pode exceder as 96 horas) com cateteres permanentes, especificamente identificados
para administração de fármacos epidurais anestésicos de curta duração.

Administração epidural: avisos de segurança

•

A administração epidural de fármacos diferentes dos indicados para utilização
epidural pode originar lesões graves no paciente.

•

Para prevenir a perfusão de fármacos não indicados para utilização epidural,
não utilize conjuntos de administração com portas de injeção durante
administração epidural.

•
•

Não administre medicamentos não epidurais no modo de perfusão Epidural.
Os medicamentos epidurais devem ser administrados no modo de perfusão
Epidural.

Introdução
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Esta página foi deixada em branco intencionalmente
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Capítulo 2: Componentes, acessórios
e conjuntos de administração
As secções que se seguem apresentam uma descrição geral de nível alto dos
componentes e acessórios da bomba Sapphire:
Desembalar a bomba ......................................................................................... 37
Componentes de hardware e software ............................................................... 38
Utilizar acessórios da bomba .............................................................................. 41

Desembalar a bomba
Quando desembalar a bomba Sapphire, inspecione cada um dos artigos e verifique
se apresentam danos. Os itens a seguir indicados devem estar incluídos:
• Bomba Sapphire (com bateria de iões de lítio incluída)

•
•
•
•

Adaptador de alimentação CA/CC para a bomba (com ficha elétrica internacional)
Manual do Utilizador
Minissuporte, com chave (para trancar) e pino (para poder abrir/fechar sem a chave)
Outros itens opcionais:
• Botão da demanda de bolus
• Divisor para minissuporte
• Cabo de comunicação
• Caixa de bloqueio PCA 100 mL
• Caixa de bloqueio PCA 250 mL
• Caixa de bloqueio PCA 500 mL
• Bolsa de perfusão 500 mL
• Mochila grande de cuidados ao domicílio (5 litros)
• Bolsa de viagem
• Baterias externas
• Sistema de montagem
• Fonte de alimentação integrada para minissuporte

Componentes, acessórios e conjuntos de administração
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Componentes de hardware e software
A bomba inclui componentes de hardware (unidade de controlo) e software (ecrã tátil).
Os componentes de hardware estão ilustrados na figura abaixo. A tabela a seguir
à figura tem uma lista das partes da unidade de controlo com a respetiva descrição.

Figura 2.1.

Componentes de hardware

Número

Componente

Descrição/Notas

1

Porta de segurança

Tapa e protege o conjunto de administração
e o mecanismo de bombagem.

2

Altifalante

Emite sons do alarme sonoro.

3

LEDs de estado

Indicadores a cores que fornecem um resumo do estado
atual da bomba:

• Vermelho: alarme em curso.
• Amarelo (intermitente): a bateria está a carregar.
• Amarelo (não intermitente): a bomba está ligada
à alimentação principal e a bateria está totalmente
carregada.

• Verde: A bomba está em funcionamento.
4

Botão On/off

Permite ao utilizador ligar e desligar a bomba.

5

Botão STOP

Permite ao utilizar parar temporariamente uma
perfusão.
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Número

Componente

Descrição/Notas

6

Tomada elétrica

Permite-lhe carregar a bateria com o adaptador de
alimentação, ligar um cabo de comunicação ou um
botão de bolus.

N/A

Compartimento da
bateria

Aloja a bateria. (Localizado na parte de trás da bomba.)

Ecrã tátil
O ecrã tátil é utilizado para configurar e operar a bomba. A tabela a seguir à figura tem
uma lista das principais áreas do ecrã com a respetiva descrição.

Figura 2.2.

Áreas do ecrã tátil

Sapphire sem Biblioteca
de medicamentos

Sapphire com Biblioteca
de medicamentos
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Número

Componente

Descrição/Notas

1

Barra de
indicadores

Mostra as informações de estado essenciais a seguir
indicadas:

• Nome do CCA (surge acima do título do ecrã,
em todos os ecrãs, quando a Biblioteca de
medicamentos está carregada).

• Ícone do limite relativo (surge acima do ícone
do Estado da bateria, quando a Biblioteca de
medicamentos está carregada e a perfusão atual
ultrapassa o intervalo do limite relativo).

• Ícone da bateria externa (surge acima do cabeçalho do
modo de perfusão, quando há EBP ligadas à bomba).

• Título do ecrã (Início, Funciona, Pausada, nome do
medicamento, etc.).

• Concentração de medicamento (surge quando
aplicável, sob o título do ecrã).

• Ícone de funcionamento (surge enquanto uma
perfusão está em funcionamento).

• Modo de perfusão (Contínuo, Vários passos, etc.).
• Ícone do estado da bateria.
2

Visor principal

Mostra parâmetros de perfusão e outras definições da
bomba e funciona como uma área de trabalho na qual
decorre a maioria das programações e configurações.

3

Barra de
ferramentas

Contém teclas de funções que lhe permitem realizar
operações comuns tais como a confirmação de
definições, colocar as perfusões em pausa, bloquear
o ecrã, etc.
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Utilizar acessórios da bomba
Esta secção explica como configurar os acessórios da bomba a seguir indicados:
Minissuporte .......................................................................................................
Caixas de bloqueio PCA .....................................................................................
Botão de Bolus PCA/PCEA/PIEB ........................................................................
Fonte de alimentação .........................................................................................
Baterias externas ................................................................................................
Sistema de montagem multibombas ..................................................................
Conjuntos de administração ...............................................................................

41
45
53
54
57
64
68

Minissuporte
O minissuporte de cabeceira, pequeno e fácil de utilizar, proporciona um
posicionamento flexível da bomba em qualquer ângulo ou altura. A tabela a seguir
à figura tem uma lista dos componentes do minissuporte com a respetiva descrição.
Os minissuportes Q Core estão disponíveis numa das seguintes configurações:

•
•

Com um divisor de ligação opcional na base (Figura 2.3, #3).
Com uma fonte de alimentação integrada opcional (IPS) na base (Figura 2.4, #1).
A IPS é uma fonte de alimentação com transformador CA para CC que está
montada no minissuporte e é utilizada para carregar a bateria da bomba.

• Sem o divisor de ligação opcional ou a IPS opcional na base.
Para identificar a configuração do minissuporte, vire a parte inferior do mesmo para
cima; os minissuportes com um divisor de ligação têm duas portas, tal como
apresentado na Figura 2.3 #3. Estas portas são utilizadas pelo cabo de comunicação
RS-232 e a fonte de alimentação. Os minissuportes com uma IPS têm o conector do
cabo de alimentação tapado por um fixador do cabo de alimentação, tal como
apresentado na Figura 2.4, #2. Este fixador é utilizado pelo cabo de alimentação de
CA da Q Core.

Componentes, acessórios e conjuntos de administração
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Figura 2.3.

Minissuporte

Número

Nome do componente

Descrição/Notas

1

Gancho da bomba

Localizado no porta-bomba. Pressione o gancho
para desprender a bomba do minissuporte.

2

Botão do minissuporte

Localizado na base do minissuporte. Gire o botão
para ligar ou desprender o minissuporte de um
suporte IV. Para destravar o botão, utilize a chave
ou o pino fornecido.

3

Divisor de ligação
(opcional)

Localizado na base do minissuporte. Utilizado
para o cabo de comunicação RS-232 (opcional)
e ligações de alimentação.
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Figura 2.4.

Minissuporte com fonte de alimentação integrada

Number

Component

Description/Notes

1

Fonte de
alimentação
integrada
(opcional)

Localizado na base do minissuporte. Utilizado para
a ligação da fonte de alimentação.

2

Fixador do cabo

Localizado na parte inferior da fonte de alimentação
integrada. Fixa o cabo de alimentação de CA no
conector de alimentação da IPS.

3

Cabo de
alimentação de CA

Cabo de alimentação de CA para uso médico que liga
a IPS à tomada elétrica.

Para operar a bomba a partir de um suporte IV, prenda a bomba ao minissuporte.
Desta forma acede facilmente ao ecrã sem correr o risco de as definições serem
alteradas devido a contacto acidental. Também pode carregar a bomba no
minissuporte.
Certifique-se de que o suporte está bem preso ao suporte IV antes
de prender a bomba.
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Os passos que se seguem explicam o procedimento para prender o minissuporte
ao suporte IV, prender e soltar a bomba, e soltar o minissuporte do suporte IV:

1.

Prenda o minissuporte ao suporte IV apertando o botão no lado direito do
minissuporte (Figura 2.3, n.º 2).
Para destravar o botão, certifique-se de que a chave ou pino fornecido está
colocado no seu interior.
Para prender várias bombas ao suporte IV, rode o minissuporte para
uma posição horizontal:
Puxe o porta-bomba para um lado e a base do minissuporte para
o outro, afastando-os, e rode até à posição pretendida.

2.

Para prender a bomba ao minissuporte, introduza a bomba nos ganchos inferiores
do minissuporte (Figura 2.5, n.º 1) e, em seguida, encaixe-a com um estalido no
gancho superior (Figura 2.5, n.º 2). Certifique-se de que a bomba está
posicionada nos dois ganchos.

3.

Para desprender a bomba, pressione o gancho da bomba situado na parte de
cima do porta-bomba (Figura 2.5, n.º 2).

4.

Para abrir e desprender o minissuporte, rode o botão.

Figura 2.5.

44

Ganchos do minissuporte

Manual do Utilizador da Bomba de Perfusão Sapphire

Caixas de bloqueio PCA
As caixas de bloqueio PCA destinam-se a fixar o saco IV, principalmente nos
tratamentos com narcóticos ou opiáceos, sem interromper o fluxo do tratamento.

Caixa de bloqueio PCA 500 mL
Esta caixa de bloqueio tem capacidade para sacos IV até 500 mL.

Figura 2.6.

Caixa de bloqueio PCA 500 mL e minissuporte

Os passos que se seguem explicam o procedimento de utilização da caixa de bloqueio
PCA 500 mL:

1.

Utilize o botão do minissuporte para prender o minissuporte ao suporte IV
(Figura 2.3 na página 42).

2.

Para abrir a caixa de bloqueio, rode a pega azul para a esquerda (Figura 2.7, n.º 2).

Componentes, acessórios e conjuntos de administração

45

Figura 2.7.

3.
4.

Caixa de bloqueio PCA 500 mL: Procedimento

Prenda a bomba ao minissuporte (Figura 2.7, n.º 3).
Pendure o saco IV com a medicação (Figura 2.7, n.º 4) dentro da caixa de
bloqueio PCA.

5.

Coloque o grampo no conjunto de administração, perfure o saco e ligue
o conjunto de administração à bomba.

6.

Coloque o conjunto de administração através do orifício na parte de cima da
bomba (Figura 2.7, n.º 5). Certifique-se de que não há dobras no conjunto de
administração para a perfusão correr sem problemas.

7.

Solte o grampo do conjunto de administração. Em seguida, feche ambas
as fechaduras da caixa de bloqueio e tranque-a, utilizando a chave fornecida
(Figura 2.7, n.º 6).
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Caixa de bloqueio PCA 100 mL
Esta caixa de bloqueio tem capacidade para sacos IV até 100 mL.

Figura 2.8.

Caixa de bloqueio PCA 100 mL

Os passos que se seguem explicam o procedimento de utilização da caixa de bloqueio
PCA 100 mL:

1.

Utilize a chave fornecida com a caixa de bloqueio (Figura 2.8, n.º 1) para abrir
a caixa e retirar a tampa de plástico.

2.
3.

Feche os grampos do conjunto de administração e perfure o saco.

4.

Bloqueie o conjunto de administração com a AFFV (para obter mais informações
sobre a AFFV, consulte: Efetuar o preenchimento manualmente na página 96)
e abra os grampos em seguida.
Insira o recipiente dentro da caixa e enrole o tubo à volta das paredes internas
da caixa, para permitir o livre fluxo e evitar dobras. Em seguida, coloque o tubo
através do canal de saída (Figura 2.9, n.º 2).
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Figura 2.9.

5.
6.
7.

48

Caixa de bloqueio PCA 100 mL: Procedimento

Ligue o conjunto de administração à bomba.
Feche a caixa deslizando a tampa de plástico para trás (Figura 2.9, n.º 3).
Coloque a bomba sobre a tampa de plástico (Figura 2.9, n.º 4) e prenda-a
trancando a caixa com a chave fornecida (Figura 2.9, n.º 5).
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Caixa de bloqueio PCA 250 mL
Esta caixa de bloqueio tem capacidade para sacos IV até 250 mL.

• A caixa de bloqueio é utilizada apenas na posição vertical; pode
ser presa a um suporte IV, transportada pela pega de transporte
ou transportada pela alça.

• Não utilize conjuntos com uma câmara de gotejamento ou bureta
com a caixa de bloqueio.

• Utilize a caixa de bloqueio com sacos IV até 250 mL com menos
de 7 cm de profundidade, 10 cm de largura e 24 cm de altura.

Antes de instalar, recomenda-se que aplique um grampo no
conjunto de administração e perfure o saco IV.
Nesta fase pode fazer o preenchimento manualmente ou utilizando
a bomba depois de inserir o conjunto na bomba.

Os passos que se seguem explicam o procedimento para a utilização da caixa de
bloqueio PCA 250 mL:

1.

Prenda a caixa de bloqueio ao minissuporte, introduzindo a parte de trás do
compartimento da bomba da caixa de bloqueio nos ganchos inferiores do
minissuporte (Figura 2.10A) e, em seguida, encaixe-a com um estalido no gancho
superior (Figura 2.10B). Certifique-se de que a caixa de bloqueio está presa ao
minissuporte.
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Figura 2.10.

Prender a caixa de bloqueio a um minissuporte
A

2.

B

Destranque a caixa de bloqueio e abra a porta.
Para trancar e destrancar a caixa de bloqueio, carregue na chave
para dentro antes de a rodar.

3.

Introduza a bomba nos ganchos inferiores da caixa de bloqueio e, em seguida,
encaixe-a com um estalido no gancho superior.

4.

Certifique-se de que o organizador está alinhado com a parede interior da caixa
de bloqueio (Figura 2.11, n.º 1); pendure o saco IV perfurado no gancho dentro
da caixa de bloqueio (Figura 2.11, n.º 2).
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Figura 2.11.

5.
6.

Colocar o saco IV e o conjunto no interior da caixa
de bloqueio

Prenda a cassete de administração à bomba.
Introduza a tubagem do conjunto entre o saco IV e a bomba no organizador
(Figura 2.11, n.º 1).
Certifique-se de que este segmento do conjunto não contém
quaisquer outros componentes.
Certifique-se de que não há dobras no conjunto de administração.

7.
8.

Solte o grampo do conjunto de administração.

9.

Certifique-se de que a caixa de bloqueio está trancada antes de remover a chave.

Feche a porta da caixa de bloqueio e tranque-a, utilizando a chave fornecida.
Atenção para não fechar a porta da caixa de bloqueio no próprio conjunto.

Ao trancar a caixa de bloqueio com o minissuporte preso tranca não
só o minissuporte, como também a medicação. Para fixar a caixa
de bloqueio ao suporte IV, o minissuporte tem de estar preso
ao suporte IV.
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Remover a caixa de bloqueio do suporte IV:

1.

Destranque a caixa de bloqueio utilizando a chave fornecida. Em seguida,
abra a porta.

2.

Para desprender a caixa de bloqueio, pressione o gancho superior do
minissuporte. Fixe a bomba, mantendo-a na caixa de bloqueio enquanto
solta a caixa de bloqueio do minissuporte.

3.

Tranque a caixa de bloqueio utilizando a chave fornecida.

Figura 2.12.

Alça

A caixa de bloqueio pode ser transportada utilizando a pega de
transporte ou a alça opcional (Figura 2.12). A alça pode ser
utilizada com uma bolsa para guardar a fonte de alimentação
quando a mesma não está ligada.

Não agarre na caixa de bloqueio pela pega quando estiver presa
a um suporte IV.

Identificação de terapia – para identificar a terapia que vai ser
utilizada na caixa de bloqueio, cole um dos adesivos coloridos
fornecidos na parte interior superior da porta da caixa de bloqueio.
Os adesivos podem ser das seguintes cores: branco, azul,
vermelho, amarelo e verde.
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Botão de Bolus PCA/PCEA/PIEB
O botão de bolus remoto permite que os pacientes administrem bolus a pedido (sob
os limites programados do médico). O bolus é pedido carregando no botão de bolus,
eliminando a necessidade de interação do paciente com as teclas de função na bomba.
Ao premir o botão de bolus, é gerado um sinal acústico. Esta opção pode ser
configurada na bomba. Para obter mais informações, consulte Configurar as definições
áudio na página 210.

Figura 2.13.

Botão de Bolus

Ligue o botão de bolus ligando-o à tomada na parte inferior da bomba. Certifique-se
de que as setas brancas no conector do cabo estão viradas para cima (setas no cabo
de bolus viradas para a seta na bomba).
Quando está a utilizar um minissuporte, o botão azul de bolus tem
de ser ligado diretamente à bomba.
Quando está a utilizar um botão de bolus cinzento, este pode ser
ligado a qualquer porta. No entanto, o cabo de comunicação não
deve ser ligado simultaneamente.
Se um botão de bolus azul mudar para um botão de bolus cinzento,
é necessário reiniciar o tratamento.
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Fonte de alimentação
A fonte de alimentação da bomba, que é utilizada para carregar a bateria, é fornecida
com uma diversidade de fichas CA. As especificações da fonte de alimentação incluem:

•

Tensão de entrada: 100-240 VCA

•

Tensão de saída: 10 VCC
Para evitar que o cabo se embarace, prenda-o sempre corretamente.

Desligue sempre a bomba Sapphire das EBP antes de a ligar à fonte
de alimentação.

Se a fonte de alimentação tiver uma ficha substituível, execute os procedimentos
indicados abaixo. Se não tiver, prossiga para o ponto “Para carregar a bateria” abaixo.
> P a r a l i g a r a f i ch a CA à f on t e d e a l i m e nt a çã o :

1.
2.

Selecione as fichas CA adequadas.

3.

Faça deslizar completamente a ficha para cima, até esta encaixar no lugar com
um estalido.
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Pressione a ficha com firmeza, para encaixar nos quatro entalhes da fonte de
alimentação, conforme mostrado na Figura 2.14.
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Figura 2.14.

Fonte de alimentação e ficha CA

> P a r a re t i r a r a f i c h a C A d a f o n t e d e a l i m e n t a ç ã o :

1.
2.

Pressione o botão abaixo dos pinos da ficha CA.
Faça deslizar a ficha para baixo e retire-a para fora.

> P a r a c a r re g a r a b a t e r i a :

1.

Ligue o cabo de alimentação fornecido pela Q Core à fonte de alimentação
principal.

2.

Com as setas brancas a apontar para cima, ligue o cabo à tomada elétrica da
bomba Sapphire ou ao conector do divisor.

3.

Na parte da frente da bomba, verifique se o LED Charge está ligado (luz amarela
intermitente).

Para obter mais informações sobre o carregamento da bateria, consulte Carregar
a bateria na página 279.
> Para desligar a fonte de alimentação da bomba:

Pressione cuidadosamente ambos os lados do conector da fonte de alimentação
e retire-o da tomada elétrica da bomba Sapphire.
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Fonte de alimentação integrada
A fonte de alimentação integrada (IPS) é uma fonte de alimentação que está montada
no minissuporte para fornecer alimentação à bomba. As especificações da fonte de
alimentação incluem:

•
•

Tensão de entrada: 100-240 VCA
Tensão de saída: 10 VCC

> P a r a l i g a r o c a b o d e a l i m e n t a ç ã o d e CA à I P S:

1.
2.

Ligue o cabo de alimentação de CA da Q Core à IPS.
Ligue o fixador do cabo à IPS, utilizando uma chave de fendas Philips (fenda
cruzada).
O fixador do cabo é um componente essencial da IPS e tem de ser
ligado antes da utilização inicial.

> P a r a c a r re g a r a b a t e r i a :

1.
2.

Ligue o cabo de alimentação de CA da Q Core à fonte de alimentação principal.

3.
4.

Monte a bomba no minissuporte.

Na parte de trás da IPS, confirme que o indicador de estado Power LED está
ligado (luz azul).
Na parte da frente da bomba, confirme que o indicador de estado LED Charge
está ligado (luz amarela intermitente).

> P a r a d e s l i g ar o c a b o d e a l i m e n t a ç ã o d e C A d a I PS :

1.

Desligue o cabo de alimentação de CA da Q Core da fonte de alimentação
principal.

2.

Desligue o fixador do cabo da IPS, utilizando uma chave de fendas Philips (fenda
cruzada).

3.

Retire o cabo de alimentação de CA da Q Core da IPS.
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Baterias externas
As EBP prolongam o tempo de funcionamento da bomba sem a necessidade de uma
carga adicional.

Avisos para as EBP:

•

Não utilize as EBP se tiver dificuldade em introduzir as pilhas AA ou em ligá-las
à bomba.

•

Não utilize as EBP se faltar o anel em O preto ou se este não estiver preso em
volta da tampa do compartimento das pilhas AA.

•

Ao utilizar a alça para pendurar as EBP com a bomba, confirme que a bomba está
bem presa às EBP.

•

Pendure as EBP com a bomba unicamente num suporte IV, para não haver o risco
de a bomba cair.

Precauções de segurança de caráter geral:

•
•

Comece a utilizar as EBP antes de a bomba se desligar devido à bateria esgotada.
Quando utilizar as EBP com a bomba, não ligue a fonte de alimentação à bomba.

Diretrizes de segurança das pilhas AA:

•

As pilhas AA com sinais de ferrugem, cheiro desagradável, sobreaquecimento
e/ou outras irregularidades não devem ser utilizadas nas EBP.

•
•

Evite o contacto das pilhas AA com a água.
Utilize apenas pilhas AA dentro da validade (não expiradas) nas EBP.
Recomenda-se a utilização nas EBP de pilhas alcalinas AA novas,
fabricadas pelas marcas enumeradas abaixo:

• Energizer
• Duracell
Componentes, acessórios e conjuntos de administração
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Informação geral

•

A duração do tempo de funcionamento proporcionado pelas EBP varia de acordo
com o estado de energia da bateria interna da bomba, da taxa de perfusão,
das definições da luz de fundo e do estado de energia das pilhas AA. O tempo
de funcionamento da bomba com as EBP é apresentado na tabela seguinte:

Definições da bomba

Duração do tempo de funcionamento (com pilhas
AA novas das marcas especificadas)

• Taxa de perfusão de

15-20 horas

125 mL/h

• Luz de fundo configurada
para desligada

• Bateria interna esgotada
Recomenda-se desligar a luz de fundo da bomba para aumentar
o seu tempo de funcionamento. Para obter mais detalhes sobre
a configuração da luz de fundo, consulte Luz de fundo na
página 212.
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Preparar a utilização das EBP
As EBP necessitam de seis pilhas AA de 1,5 V (não incluídas na embalagem).

Figura 2.15.

Os componentes das EBP

Número

Componente

1

Ganchos pequenos

2

Gancho grande

3

Trinco

4

Ganchos de
suspensão

5

LED das EBP

Introduzir as pilhas AA nas EBP
> P a r a i n t ro d u z i r a s p i l h a s A A n as E B P :

1.
2.

Certifique-se de que a bomba está desligada das EBP.
Abra a tampa do compartimento das pilhas AA, empurrando o trinco para cima
(Figura 2.15, n.º 3).
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Figura 2.16.

Abrir a tampa das EBP

3.

Coloque as pilhas nas respetivas ranhuras, pressionando a extremidade plana
(polo negativo) de cada pilha contra as placas de metal planas (marcadas com “-”).
Em seguida, fixe a outra extremidade (polo positivo) no lugar (marcado com “+”).

4.

Depois de estarem colocadas as seis pilhas, insira a saliência da parte de baixo
da tampa (Figura 2.17, n.º A1) na respetiva ranhura das EBP e pressione o trinco
(Figura 2.15, n.º 3) para baixo, até ouvir um estalido.

Figura 2.17.

Fechar a tampa das EBP

Para evitar danificar o produto, abra e feche a tampa do
compartimento das pilhas apenas conforme indicado nas instruções.
Evite aplicar força excessiva, pois pode partir o plástico ou danificar
as partes de metal.
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Prender as EBP
Se a bomba tiver de ser pendurada, passe a alça fornecida com as EBP pelos ganchos
de suspensão (Figura 2.15, n.º 4).
> P a r a p re n d e r a s E B P :
Prenda a alça antes de ligar a bomba às EBP.

1.
2.

Coloque as EBP com a tampa voltada para baixo.
Passe ambas as extremidades da alça pelo entalhe inferior dos ganchos de
suspensão (Figura 2.15, n.º 4). Certifique-se de que ambas as fivelas (Figura 2.18,
n.º A1) da alça estão voltadas para cima.

3.

Dobre ambas as extremidades da alça para formar um laço e passe-as pelo
entalhe superior dos ganchos de suspensão (Figura 2.15, n.º 4).

4.
5.

Passe cada extremidade pela fivela e puxe para ajustar o comprimento.
Prenda a bomba às EBP e pendure num suporte IV (Figura 2.18, n.º C2).
Para obter as instruções sobre como prender, consulte a secção seguinte.

Figura 2.18.

Prender as alças das EBP
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Prender a bomba às EBP
> P a r a p re nd er a b o m b a à s E B P :

1.

Insira a parte inferior da bomba nos dois ganchos pequenos (Figura 2.15, n.º 1)
na parte inferior das EBP. Em seguida, pressione-a para dentro do gancho grande
(Figura 2.15, n.º 2) da parte superior das EBP, até ouvir um estalido.
Se a fonte de alimentação estiver ligada à bomba, desligue-a antes de prender
as EBP.

2.

Verifique todas as indicações para a ligação adequada às EBP:

a. A bomba liga.
b. O ícone da bateria externa aparece.
c. O LED na parte inferior das EBP (Figura 2.15, n.º 5) acende.
Se o LED na parte inferior das EBP não acender, se piscar ou
apagar, substitua as pilhas AA das EBP por pilhas AA novas.

Desprender a bomba das EBP
Desprenda as EBP quando o tratamento terminar, se as pilhas AA estiverem esgotadas
ou se uma fonte de alimentação estável ficar disponível. Desprenda a bomba das EBP
antes de desligar a bomba.
> P a r a d e s p re n d e r a b o m b a d a s E B P :

1.
2.

3.

Segure a bomba firmemente quando estiver a desprendê-la das EBP.
Para desprender a bomba das EBP, puxe o gancho grande cuidadosamente
(Figura 2.15, n.º 2), até a bomba se libertar do gancho. Atenção para não puxar
os ganchos de suspensão (Figura 2.15, n.º 4), porque irá impedir que a bomba
se desprenda das EBP.
Verifique todas as indicações para desprender adequadamente:

a. É apresentado um ecrã Atenção com a indicação de que a bomba está
a funcionar com a bateria interna.

b. Prima OK para continuar a trabalhar com a bomba.
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c. O ícone da bateria externa desaparece.
d. O LED das EBP apaga-se.
As pilhas AA podem ficar esgotadas quando a bomba está
desligada, mas continua ligada às EBP.
Se estiver disponível uma fonte de alimentação estável, certifique-se
de que desprende a bomba das EBP antes de ligar a bomba à fonte
de alimentação.

Armazenamento das EBP
Recomenda-se que as pilhas AA sejam retiradas das EBP quando
estas não estiverem a ser utilizadas.

Limpar as EBP
Limpe apenas as superfícies exteriores das EBP.
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Sistema de montagem multibombas
O sistema de montagem foi concebido para facilitar a utilização de múltiplas bombas,
ao mesmo tempo que poupa espaço precioso à cabeceira da cama e fornece
consolidação de energia. O sistema de montagem foi concebido para acomodar três
minissuportes e carregar três bombas através de uma única tomada elétrica, todos
presos a um suporte IV por meio de um único grampo. O sistema de montagem pode
também acomodar a utilização de uma única caixa de bloqueio PCA 250 mL quando
montada no minissuporte direito entre os três.
Recomenda-se a utilização de minissuportes com um divisor para
facilitar a fixação e libertação das bombas.

• Verifique se os minissuportes estão bem presos ao sistema de
montagem e se o sistema de montagem está bem preso ao
suporte IV, antes de prender as bombas.

• Não transporte o sistema de montagem enquanto estiver
montado num suporte IV. Desprenda-o e transporte-o pela pega.

• Confirme que o suporte IV não se desloca inclina ou apresenta
instabilidade quanto está montado com um sistema de montagem.

• Antes de utilizar o sistema de montagem, certifique-se de que
tanto a fonte de alimentação do sistema de montagem como
todos os cabos estão completamente secos.

• Para evitar o risco de choque elétrico, a fonte de alimentação do
sistema de montagem deve estar ligada a uma tomada elétrica
com ligação à terra de proteção.

• Ligue sempre o cabo de entrada CA à fonte de alimentação
do sistema de montagem, antes de ligar o sistema a uma
tomada elétrica.

• Certifique-se de que o cabo de entrada CA está totalmente
inserido na tomada da alimentação do sistema de montagem
e na tomada elétrica.

• Desligue sempre o cabo de entrada CA da tomada elétrica antes
de o desligar da fonte de alimentação do sistema de montagem.
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• Utilize exclusivamente o cabo de entrada CA e a fonte de
alimentação aprovados pela Q Core com o sistema de montagem.

• Para evitar o entrelaçamento de linhas e cabos, não monte mais
de 4 sistemas de montagem num único suporte IV.

Recomenda-se a utilização de ganchos de sacos IV adicionais (não
fornecidos pela Q Core) quando montar mais de dois sistemas de
montagem num único suporte IV.

Instruções de configuração
Recomenda-se que prenda primeiro o sistema de montagem ao suporte
IV, antes de prender os minissuportes ao sistema de montagem
> P a r a p re n d e r o si s t e m a d e m on t a g em a u m s u p or t e I V :

1.

Desaperte o botão do grampo, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio.

2.

Segure com firmeza no sistema de montagem e coloque o grampo num suporte
IV com a pega de transporte voltada para cima.

3.

Aperte o botão do grampo rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio
(Figura 2.19).

Figura 2.19.

Sistema de montagem no suporte IV
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Para impedir que se solte do suporte IV, o sistema de montagem
pode ser imobilizado no suporte, retirando a tampa do botão ou
a chave do botão do botão do grampo.
> P a r a p re nd er u m m i ni s su p o r t e a o s i st em a d e m o n t a g e m :

1.

Rode o minissuporte para uma posição vertical, com o botão do minissuporte
voltado para baixo e o gancho superior voltado para cima.

Figura 2.20.

Prender o minissuporte ao sistema de montagem

Coloque os minissuportes de acordo com as marcações do sistema
de montagem, entre as linhas designadas (Figura 2.22).

2.
3.
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Desaperte o botão do minissuporte até ao máximo, rodando-o.
Incline o minissuporte e coloque o dispositivo de aperto aberto na parte de cima
do sistema de montagem (Figura 2.21 Item A). Alinhe o suporte e aperte o botão
rodando-o (Figura 2.21 Item B).
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Figura 2.21.

Prender o minissuporte ao sistema de montagem

4.
5.

Ligue um conector de saída CC ao divisor do minissuporte.

6.

Ligue o cabo de entrada CA à tomada elétrica. Confirme se o LED indicador da
fonte de alimentação do sistema de montagem está aceso.

Prenda os cabos de saída CC aos clipes existentes na parte inferior do sistema de
montagem.

Figura 2.22.

Sistema de montagem totalmente montado
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> P a r a t r a n s p or t a r o s i s te m a d e m o n ta g em , d es p re n d a - o d o s u p or t e I V :

1.
2.

Desligue o cabo de entrada CA da tomada elétrica.

3.

Para transportar o sistema de montagem, utilize sempre a pega de transporte
para esse efeito.

Segure no sistema de montagem com firmeza e rode o botão do grampo no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até o sistema de fixação se soltar.

Contacte sempre um técnico certificado em caso de avarias elétricas
e mecânicas do sistema de montagem.
Quando remover o sistema de montagem do suporte IV, evite
aplicar pressão no cabo de alimentação, conectores ou suportes.

Conjuntos de administração
A bomba Sapphire deve ser utilizada com um conjunto de administração aprovado
pela Q Core que inclui a cassete de administração Q Core. Em alternativa, também
é possível utilizar conjuntos de administração de outros fabricantes que tenham as
devidas autorizações regulamentares e sejam indicados para utilização com o sistema
de perfusão Sapphire. A lista de conjuntos com autorização regulamentar deve ser
obtida através de uma publicação oficial do fabricante, tal como o website ou catálogo
do fabricante, ou qualquer outro documento publicado formalmente.
Esta cassete inclui uma válvula normalmente fechada (válvula antifluxo livre de três
estados) que oferece proteção automática antifluxo livre. Abrir a válvula permite
preenchimento manual, bem como a transição de perfusão para induzida por
gravidade.
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Figura 2.23.

Cassete de administração e AFFV Q Core

Apenas os conjuntos de administração que incluem um grampo
deslizável e que não incluam válvulas ativadas por pressão (PAV)
podem ser utilizados por gravidade. Para obter mais informações,
consulte as Instruções de utilização de cada conjunto.

Para obter mais informações sobre como efetuar o preenchimento do conjunto
de administração e a sua introdução na bomba, consulte Efetuar o preenchimento
manualmente na página 96 e Inserir a cassete de administração na página 90.
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Conjuntos de administração aprovados pela Q Core
A lista de conjuntos de administração aprovados pela Q Core Medical Ltd. para serem
utilizados com a bomba Sapphire pode ser consultada no website oficial da Q Core em
http://www.eitanmedical.com.
Utilize conjuntos de administração padrão Q Core indicados na lista
de produtos aprovados da Q Core: http://www.eitanmedical.com.
Em alternativa, também é possível utilizar conjuntos de
administração de outros fabricantes que tenham as devidas
autorizações regulamentares e sejam indicados para utilização com
o sistema de perfusão Sapphire. A lista de conjuntos com
autorização regulamentar deve ser obtida através de uma
publicação oficial do fabricante, tal como o website ou catálogo do
fabricante, ou qualquer outro documento publicado formalmente.
A utilização de conjuntos de administração que não tenham
autorização regulamentar nem indicação de utilização com
o sistema de perfusão Sapphire pode originar um funcionamento
que não cumpre as restrições e os parâmetros do dispositivo.

Todos os filtros utilizados nos conjuntos de administração
aprovados pela Q Core são filtros de eliminação do ar.

Outros produtos disponíveis da Q Core Medical Ltd. estão enumerados na lista de
produtos oficiais da Q Core, em http://www.eitanmedical.com.
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Capítulo 3: Conceitos e operações
fundamentais
As secções que se seguem explicam a estrutura e a função do visor principal e da barra
de ferramentas, fornecem uma descrição geral dos modos de perfusão e descrevem
características especiais que podem ser ativadas e desativadas em função do que se
pretende:
Trabalhar com o visor principal ........................................................................... 71
Selecionar modo de perfusão ............................................................................ 77
Ativar funções especiais ..................................................................................... 79

Trabalhar com o visor principal
O visor principal é um ecrã tátil que funciona como uma área de trabalho para
programar parâmetros de perfusão e fazer seleções em listas de opções possíveis.
Durante uma perfusão, os parâmetros de perfusão selecionados e outras informações
relevantes (tais como o tempo restante até ao fim da perfusão) são apresentados
no visor principal.
As secções que se seguem descrevem como se utiliza os teclados e fornecem uma
descrição geral das teclas de função e dos ícones principais que aparecem no
visor principal.

Utilizar o teclado
Teclado numérico
O teclado é usado para introduzir dígitos, especificar parâmetros para volumes, taxas
e tempos, e para digitar nomes de medicamentos nas pesquisas na Biblioteca de
medicamentos. À medida que vai premindo os dígitos relevantes, estes vão sendo
apresentados no quadro na parte de cima do visor principal, substituindo o nome do
parâmetro. Se premir Apagar, no canto inferior esquerdo do teclado, apaga todos os
dígitos introduzidos e a seguir pode reintroduzir o valor.
Conceitos e operações fundamentais
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O intervalo aceitável de um determinado parâmetro é apresentado no canto superior
direito do visor principal. Quando introduz um valor que está fora de um intervalo
permitido, os valores do intervalo permanecem vermelhos e a tecla de função OK
é desativada. Os valores de um intervalo são dinâmicos e mudam em função de outros
parâmetros que já foram programados.
Quando está a introduzir o tempo, a bomba deixa-o introduzir até 59 minutos.
O tempo de perfusão com mais de 59 minutos tem de ser expresso em horas
e minutos. Por exemplo, 90 minutos têm de ser introduzidos como 1:30 (h:min).

Teclado alfanumérico
Em alguns casos, por exemplo, quando está a definir um novo programa predefinido
ou a introduzir o nome de um fármaco, o teclado apresenta letras e símbolos em
conjunto com números.
O teclado alfanumérico apresenta as letras maiúsculas com números e as letras
minúsculas com símbolos. As letras maiúsculas e números são o estado predefinido.
Para alterar o teclado predefinido de maiúsculas e números para minúsculas
e símbolos, prima a tecla “abc sym” na barra de ferramentas e, para voltar
ao teclado predefinido, prima a tecla “ABC 123”.
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Descrição geral das teclas de função da barra de ferramentas
As teclas de função estão situadas na barra de ferramentas e permitem ações por parte
do utilizador. As teclas de função que aparecem variam consoante o ecrã ou programa
que estiver selecionado nesse momento.
As teclas de função que permitem ações básicas são descritas na tabela que se segue.
Nome da tecla

Ação

Notas

OK

Esta ação confirma uma
seleção ou um parâmetro
introduzido

Se a seleção envolver parâmetros que
estão fora do intervalo permitido,
a tecla OK é desativada.

Preench

Esta ação inicia
o preenchimento

É apresentado no ecrã Atenção, após
selecionar a função de preenchimento.

Sem som/
Com som

Esta ação silencia/cancela
o silenciamento do altifalante

Aparece sempre que dispara um alarme.
O altifalante cancela osilenciamento
automaticamente ao fim de 2 minutos.

Voltar

Esta ação apresenta o ecrã
anterior

Sair

Esta ação permite regressar
ao ecrã Início ou ao ecrã que
apresenta os parâmetros da
perfusão atual

Nas situações em que a tecla Voltar
e a tecla Sair conduzem
os utilizadores para o mesmo ecrã,
apenas é apresentada a tecla Sair.

As teclas de função que se seguem estão disponíveis no ecrã Funcion:
Nome da tecla

Ação

Notas

Bloquei

Esta ação bloqueia o ecrã
ou a bomba.

Para obter mais informações, consulte
Bloquear o ecrã na página 202
e Ativar o bloqueio do paciente na
página 203.

Prima para
desbl ecrã

Esta ação desbloqueia
o ecrã

Prim para
desbl paci

Esta ação desbloqueia
a bomba
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É necessária uma palavra-passe para
desbloquear o ecrã.
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Nome da tecla

Ação

Notas

Pausa solicit/
Pausa bolus

Esta ação coloca uma
perfusão ou um bolus
empausa

Para obter mais informações, consulte
Colocar as perfusões em pausa na
página 199.

Solicit contin/
Contin Bolus

Esta ação retoma uma
perfusão ou bolus em pausa

Ver/Edit

Esta ação apresenta uma
lista de parâmetros de
perfusão para ver ou editar

Bolus

Esta ação administra um
bolus durante os modos
contínuo, PCA e PCEA

Descrição geral dos ícones
Os ícones que aparecem frequentemente na barra de indicadores e no visor principal
são descritos na tabela que se segue. Além destes, aparecem alguns alarmes com os
respetivos ícones.
Ícone

Significado

Notas

>

Esta ação indica que é possível ver
e atualizar o parâmetro imediatamente
adjacente ao ícone diretamente a partir
do visor principal.

Para iniciar a atualização, toque na
caixa onde aparece o ícone.

Taxa da perfusão.

Volume para perfusão.

O tempo restante até ao fim da
perfusão.
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Ícone

Significado

Notas

Esta ação indica que está a decorrer
uma perfusão naquele momento.
Esta ação indica o estado da carga
da bateria.

Para obter mais informações, consulte

Informação sobre cuidados com
a bateria na página 276.

Esta ação indica que a perfusão atual
está acima do intervalo do limite
relativo superior em pelo menos um
parâmetro.

Para obter mais informações,
consulte Limite flexível na
página 252.

Esta ação indica que a perfusão atual
está abaixo do intervalo do limite
relativo inferior em pelo menos um
parâmetro.

Para obter mais informações,
consulte Limite flexível na
página 252.

Esta ação indica que a perfusão atual
ultrapassa os limites relativos inferiores
e superiores dos intervalos dos limites
relativos.

Quando mais de um parâmetro
está limitado pela Biblioteca de
medicamentos – um dos parâmetros
está programado acima do limite
relativo superior e outro parâmetro
está programado abaixo do limite
relativo inferior.
Para obter mais informações, consulte
Limite flexível na página 252.

Esta ação indica que as EBP estão
ligadas à bomba.
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Para obter mais informações, consulte
Baterias externas na página 57.
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Ícone
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Significado

Notas

A atualizar dados.

Pode aparecer quando passa
de uma linha para outra.

Bomba ligada ao PC.

Indica que a bomba está ligada
ao PC.
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Selecionar modo de perfusão
A bomba Sapphire é um dispositivo multiplataforma que tem a capacidade de
funcionar em diversos modos de perfusão diferentes.
A disponibilidade dos modos de perfusão pode ser definida por
um técnico

Os modos de perfusão possíveis incluem:
Modo

Descrição/Notas

Contínuo

Esta ação administra uma perfusão a uma taxa constante,
programada. Este modo inclui a opção de adicionar uma
linha secundária (perfusão secundária).

Intermiten

Esta ação administra perfusões a intervalos programados
intermitentes.

NPT (nutrição parentérica total)

Esta ação administra uma perfusão a uma taxa constante
com alteração opcional no início e no fim da perfusão.

PCA (analgesia controlada pelo
paciente)

Esta ação administra bolus PCA, isoladamente ou em
complemento a uma taxa programada basal.

Vár.passos

Esta ação administra a perfusão num conjunto de 1 e até
25 passos.

Epidural

PCEA (analgesia epidural controlada pelo
paciente): administra bolus epidurais, isoladamente
ou em complemento a uma taxa programada basal.
Epidural intermitente: administra perfusões epidurais
a intervalos predefinidos intermitentes, com a opção de
adicionar PCEA (consulte PIEB em Menu Opções do
modo epidural na página 227).
Os modos epidurais (PCEA e Epidural intermitente) não administram
perfusões IV. Administram perfusões epidurais utilizando um cateter
especial e todos os procedimentos clínicos necessários.

Conceitos e operações fundamentais
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Cada modo de perfusão apresenta as suas próprias opções únicas. Em alguns dos
ecrãs, o modo atual é apresentado do lado direito da barra de indicadores. Nos ecrãs
que não estão relacionados com o modo, como o ecrã de seleção Modo perfusão
abaixo, é apresentado o nome “Sapphire”.

Figura 3.1.

Barra de indicadores: Modo perfusão

O modo de perfusão é alterado no menu Opções. Para fazer a modificação necessita
do código de autorização de “Alto”. Para obter mais informações sobre como alterar
o modo de perfusão, consulte Definir o modo de perfusão na página 206.
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Ativar funções especiais
Dependendo das necessidades de uma área de atendimento clínico ou instituição
específica, a bomba Sapphire pode ser preparada para realizar funções especiais.
É necessário um código de autorização para ativar/desativar estas funções.
A configuração local efetuada após o carregamento de uma
Biblioteca de medicamentos será válida até o utilizador selecionar
um CCA ou desligar a bomba.
Ao retomar uma perfusão depois de a bomba encerrar, as
configurações locais irão permanecer até ao fim da perfusão atual.
Para obter mais informações sobre a Biblioteca de medicamentos,
consulte Capítulo 9: Biblioteca de medicamentos na
página 245.
Quando não é carregada nenhuma Biblioteca de medicamentos,
todas as alterações locais efetuadas em qualquer configuração
permanecerão válidas até serem novamente configuradas ou até
as definições de fábrica da bomba serem repostas.

As funções que se seguem podem ser ativadas/desativadas por utilizadores que têm
um código de autorização “Alto”:

Conceitos e operações fundamentais
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Função

Modo(s) de
perfusão

Descrição/Notas

Perm início
tardio

Todos

Esta ação permite aos utilizadores iniciarem uma
perfusão num momento posterior. O utilizador pode
definir um período de atraso específico ou configurar
a bomba para Espera.
Para obter mais informações, consulte Utilizar a
função Definir atraso na página 236.

Permit. Pré-Prog

Todos

Esta ação permite aos utilizadores iniciarem uma
perfusão utilizando parâmetros de perfusão
predefinidos. Quando esta opção está ativada, o botão
Program predef aparece no ecrã Início da bomba.
Para obter mais informações, consulte Criar e editar
programas predefinidos na página 233.

Rep última
perfusão

Todos

Esta ação permite aos utilizadores iniciarem perfusões
utilizando os mesmos parâmetros de perfusão para
o mesmo paciente. Quando esta opção está ativada,
o botão Rep última perfusão aparece no ecrã Início
da bomba.
Para obter mais informações, consulte Repetir a
última perfusão na página 195.

Período limite

PCA
Epidural
(PCEA
e epidural
intermitente)

Esta ação especifica o período em que o tipo de limite
de dose é aplicado (durante o tempo selecionado, os
bolus administrados serão limitados por número
máximo ou por volume máximo).

Lembrete
preench

Todos

Esta ação ativa um lembrete para o utilizador
preencher o conjunto de administração antes
de iniciar uma perfusão.
Para obter mais informações, consulte

Preenchimento automático utilizando a
bomba na página 93.
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Função

Modo(s) de
perfusão

Descrição/Notas

Perm dose
ataque

PCA
PCEA
(Epidural)

Esta ação permite iniciar uma perfusão PCA ou PCEA
com uma dose de médico inicial programada (bolus).
Para obter mais informações sobre a ativação da
função, consulte Menu Opções PCA na página 226
ou Menu Opções do modo epidural na
página 227.

Pedir pal-passe

Epidural
(PCEA
e epidural
intermitente)

Uma função de segurança que requer a introdução
de palavra-passe para fazer alterações em parâmetros
importantes.
Para mais informações sobre a ativação da função,
consulte Menu Opções do modo epidural na
página 227.

Bolus avançado

Contínuo

Esta ação permite aos utilizadores programarem um
bolus introduzindo a taxa, a quantidade e o tempo.
Para obter mais informações, consulte Administrar
um bolus na página 115.

Lembrete bolus

PCA
Epidural
(PCEA
e Epidural
intermitente)

Esta ação ativa um lembrete para o utilizador ligar
o botão de bolus antes de iniciar uma perfusão
PCA, PCEA ou PIEB que inclua bolus do paciente.
O lembrete (i) dá instruções para ligar o botão de bolus
diretamente à bomba (ii) Verifica o funcionamento –
a pressão de bolus é reconhecida pela bomba. Para
obter mais informações, consulte Lembrete Bolus na
página 213.

Conceitos e operações fundamentais
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Função

Modo(s) de
perfusão

Bloqueio P. auto

Todos

Uma função de segurança que ativa o bloqueio
automático do ecrã. Necessita de uma palavra-passe
para desbloquear o ecrã para poder fazer alterações
nos parâmetros de perfusão ou iniciar uma nova
perfusão. É ativada inicialmente durante uma perfusão
em funcionamento e é reativada automaticamente ao
longo da perfusão.
Para mais informações sobre a ativação da função,
consulte Configurar as definições gerais na
página 211.
Para mais informações sobre a utilização da função,
consulte Ativar o bloqueio do paciente na
página 203.

Proteção de ecrã

Todos

Esta ação fornece uma apresentação à distância dos
principais parâmetros durante uma perfusão em
funcionamento. É ativada 30 segundos após o início
da perfusão.

Descrição/Notas

É necessário um código de autorização de técnico para ativar/desativar as funções
adicionais que se seguem:

Função

Modo(s) de
perfusão

Modos perfusão

Todos

Esta ação determina os modos de perfusão
disponíveis. Cada modo pode ser desligado
separadamente.

Novo pacient

Todos

Esta ação permite aos utilizadores associarem uma
perfusão aos parâmetros de identificação de um novo
paciente e repor o VoI inf acum (volume de perfusão
acumulado).
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Função

Modo(s) de
perfusão

Descrição/Notas

Equip secund
(perfusão
secundária)

Contínuo

Esta ação permite aos utilizadores programarem uma
perfusão secundária.
Para mais informações sobre como programar uma
perfusão secundária, consulte Adicionar uma linha
secundária na página 120.

Permitir bolus

Contínuo

Esta ação permite aos utilizadores programarem um
bolus durante uma perfusão contínua. Quando esta
função está ativada, o botão de bolus aparece na barra
de ferramentas durante a perfusão em funcionamento.
Para mais informações sobre a administração de um
bolus, consulte Administrar um bolus na
página 115.

Taxa bolus

Contínuo

Esta ação especifica a taxa de administração de uma
dose rápida, para perfusão de volume rápida.

Taxa bolus secun

Contínuo

Esta ação especifica a taxa de administração de uma
dose rápida, para uma perfusão secundária.

Reinicialização
automática da
oclusão

Todos

Esta ação permite à bomba reiniciar automaticamente
uma perfusão, até 5 vezes por hora, se for detetada
uma oclusão inferior e se for limpa em 40 segundos.

Calcular
concentração

Todos
Excluindo NPT

Esta ação determina se o utilizador introduz
a concentração final ou a quantidade de medicamento
e o volume de diluente.

mL/h apenas

Todos
Excluindo NPT

Esta ação permite aos utilizadores utilizarem outras
unidades para além de mL/h. Se esta opção estiver
ativada, a programação será automaticamente
predefinida para mL/h. Esta função só está disponível
quando não houver uma Biblioteca de medicamentos
na bomba.

Titulação med.

Todos

Esta ação permite aos utilizadores com nível de
autorização médio alterarem a taxa durante uma
perfusão em funcionamento.
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Definir taxa KVO
Esta ação permite aos utilizadores definirem a taxa predefinida de fluido que
é administrado quando o programa de perfusão é concluído. O intervalo permitido
para o parâmetro de taxa KVO é de 0-20 mL/h (para todos os modos de perfusão).
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Capítulo 4: Introdução
As secções que se seguem explicam a sequência de ações necessárias para preparar
a bomba e o conjunto de administração para uma perfusão:
Procedimento típico ........................................................................................... 85
Ligar o recipiente de perfusão ao conjunto de administração ........................... 88
Abrir a porta de segurança ................................................................................. 89
Inserir a cassete de administração ...................................................................... 90
Preenchimento automático utilizando a bomba ................................................. 93

Procedimento típico
O procedimento recomendado para preparar a bomba e o conjunto de administração
para uma perfusão é constituído pelas seguintes etapas:

1.
2.
3.
4.

Ligue a bomba.

5.
6.

Utilize a bomba para efetuar o preenchimento do conjunto de administração.*

Ligue o recipiente de perfusão ao conjunto de administração.
Abra a porta de segurança.
Insira a cassete.

Ligue o conjunto de administração ao paciente. Quando utilizar um conjunto de
administração com um filtro, coloque o filtro sob o local de perfusão IV do
paciente.

* Recomenda-se a utilização da bomba para efetuar o preenchimento do conjunto
de administração. É possível efetuar o preenchimento do conjunto de administração
manualmente. Para obter mais informações, consulte Efetuar o preenchimento
manualmente na página 96.
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85

A sequência do procedimento está ilustrada na figura seguinte:

Figura 4.1.
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Ligar a bomba
A bomba liga ao premir o botão On/Off no canto inferior direito da bomba.
Quando uma Biblioteca de medicamentos é carregada, é apresentada uma
mensagem, a solicitar para aceitar ou alterar a CCA atual. Para obter mais informações
sobre CCA, consulte Área de atendimento clínico (CCA) na página 246.

Enquanto a bomba liga, é feita uma verificação ao sistema. Se não
ouvir um som do altifalante ou se os itens no ecrã não forem
apresentados corretamente, não utilize a bomba.
Se aparecer uma mensagem sobre retomar a perfusão anterior
ao ligar a bomba, consulte Retomar perfusões depois de a
bomba encerrar na página 198.

Desligar a bomba
Se premir o botão On/Off durante 5 segundos consecutivos, a bomba desliga.
Em alternativa, prima o botão On/Off e, em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.
Para obter mais informações sobre como desligar a bomba durante uma perfusão,
consulte Abortar perfusões na página 200.
A bomba permite retomar uma perfusão depois de a bomba desligar. Para obter mais
informações, consulte Retomar perfusões depois de a bomba encerrar na página 198.
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Ligar o recipiente de perfusão ao conjunto
de administração
Esta secção explica como ligar o recipiente de perfusão ao conjunto de administração.
Antes de preparar a perfusão, certifique-se de que o recipiente,
o conjunto de administração e a embalagem de conjunto de
administração não apresentam danos.
> P a r a l i g a r o re ci p i en t e a o c on j u n t o d e a d m i n i str aç ã o :

1.
2.

Abra a embalagem do conjunto de administração esterilizada.

3.

Introduza o espigão do conjunto de administração no recipiente.

Feche os grampos e a AFFV para bloquear o conjunto de administração.
Certifique-se de que o grampo está localizado a, pelo menos, 20 cm (8 pol.) da
bomba.

Verifique se a seta na cassete de administração está a apontar na
mesma direção do fluxo do fluido (para baixo).

Ligar o recipiente de perfusão: Precauções de segurança

•

Certifique-se de que não há fugas do recipiente e de que o espigão está bem
preso ao recipiente.

•

Certifique-se de que os componentes do conjunto estão posicionados
corretamente. As setas na cassete de administração e no filtro têm de
apontar na direção do fluxo (do recipiente para o doente).

•

Quando utilizar um filtro, mantenha o nível do filtro abaixo do local de acesso
vascular.
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Abrir a porta de segurança
Para abrir a porta de segurança pressione-a para baixo e empurre-a simultaneamente.
> P a r a a b r i r a p or t a d e s e g u r a n ç a :

1.

Com o polegar, pressione a porta para fora.

Se o trinco cinzento estiver presente, pressione-o para fora.

2.

Enquanto mantém pressão, gire a porta de segurança para fora.
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Inserir a cassete de administração
Para inserir a cassete de administração na bomba tem de a posicionar no sentido
certo e certificar-se de que todas as partes da cassete, incluindo as flanges, estão fixas
dentro da caixa da cassete de administração. Em Figura 4.2, em ambas as cassetes de
administração, as flanges estão representadas pelo n.º 2 e a sela está representada
pelo n.º 1.

Figura 4.2.

Cassete de administração

A.

B.

Recomenda-se que verifique se a bomba está ligada e se todos os
grampos no conjunto de administração estão fechados antes de
inserir a cassete de administração.
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> P a r a i n s e r i r a c a s s e t e d e a d m i n i s t r a ç ã o Q C o re :

1.

Abra a porta de segurança (Abrir a porta de segurança na página 89). A seguir
insira a cassete de administração inclinada, colocando a sela (Figura 4.3, n.º 1) na
fixação metálica redonda (n.º 2) no alojamento da cassete. Certifique-se de que
a seta do cartucho (n.º 3) está a apontar para a parte inferior da bomba.

Figura 4.3.

Inserção da cassete

2.

Pressione a extremidade superior da cassete de administração para o fecho
metálico (Figura 4.3, n.º 4).

3.

Certifique-se de que as flanges (Figura 4.4) estão posicionadas de ambos os lados
da cassete de administração e de que estão dentro do alojamento da cassete
de administração.
Na cassete de administração B (Figura 4.2), apenas a flange inferior
deve ser verificada.
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Figura 4.4.

Posicionamento das flanges

A.

B.

Na cassete de administração A (Figura 4.2), quando for necessário
ajuste, feche todos os grampos, desprenda a cassete de
administração, pressione a AFFV para dentro e ajuste a posição
da linha.

4.

Feche a porta de segurança da cassete de administração. Certifique-se de que
a porta de segurança ao fechar faz um estalido.

Retirar a cassete de administração
Quando a perfusão terminar, feche os grampos, desligue o conjunto de administração
do paciente e desligue a cassete de administração.
Em caso de emergência, pode parar o funcionamento da bomba abrindo a porta de
segurança, fechando os grampos, retirando a cassete de administração da bomba
e desligando o conjunto de administração do paciente.
O procedimento que se segue descreve como se retira da cassete da bomba.
Embora a AFFV ofereça proteção automática de fluxo livre, poderá
ser expelida uma pequena quantidade de fluido (até 0,09 mL)
quando a cassete de administração é desligada. Para assegurar total
proteção, desligue o paciente do conjunto de administração antes
de desligar a cassete da bomba.
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> P a r a re t i r a r a c a s se t e d e a d m i n i s t r a ç ã o Q C o re :

1.
2.
3.
4.

Feche todos os grampos no conjunto de administração.

5.

Puxe a cassete para fora e feche a porta de segurança.

Desligue o paciente do conjunto de administração.
Abra a porta de segurança (Abrir a porta de segurança na página 89).
Na extremidade superior da cassete de administração, solte a cassete elevando
o fecho metálico que a prende à bomba.

Preenchimento automático utilizando a bomba
Antes de iniciar a preparação da perfusão, é necessário efetuar primeiro
o preenchimento do conjunto de administração. O preenchimento expulsa todo o ar
do conjunto de administração e enche-o com o líquido de perfusão. Um conjunto de
administração totalmente preenchido é um conjunto cheio com líquido de perfusão
(do qual foi removido todo o ar).
Recomenda-se a utilização da bomba para efetuar o preenchimento
do conjunto de administração.

O preenchimento com a bomba pode ser iniciado a partir dos seguintes ecrãs:

•
•
•
•

Início
Iniciar
Pausada (perfusão ou bolus)
Alarme Ar na linha

Antes de utilizar a bomba para efetuar o preenchimento, certifique-se de que:

•
•

O grampo do conjunto de administração está aberto.
A porta de segurança está fechada.
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A cassete de administração Q Core está devidamente ligada à bomba.
Antes de efetuar o preenchimento, verifique se o conjunto
de administração está desligado do paciente.

Quando o Lembrete de preenchimento estiver ativado e o conjunto
ainda não tiver sido preenchido com a bomba, é apresentado
um Lembrete de preenchimento, que permite ao utilizador premir
Preench para iniciar o preenchimento ou Iniciar para prosseguir
com a perfusão (consulte Configurar as definições gerais,
page 213).
> P a r a ef e t u ar o p re e nc h i m e n t o d o co n j u n t o d e a d m i n i s t r a ç ão co m a b o m b a :

1.

Posicione a bomba numa posição vertical, utilizando um dos seguintes métodos:
• Prenda a bomba à base do suporte.
• Prenda a bomba a um suporte IV utilizando o minissuporte.

2.

Na barra de ferramentas do ecrã Início, Iniciar, Alarme de Ar na Linha ou Pausada,
prima Preench.

3.

Verifique se o conjunto de administração está desligado do paciente.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima Preench. O preenchimento é iniciado.
Enquanto a bomba está a efetuar o preenchimento, aparece um círculo de
progressão no ecrã com uma contagem decrescente do tempo. O tempo de
preenchimento predefinido é 2 minutos.
Quando se utilizam conjuntos de administração que contenham menos do que
20 mL, é possível definir tempos de preenchimento mais curtos. Para obter mais
informações, consulte Vol de preench na página 212.
Durante o preenchimento com a bomba, o alarme Ar na linha está
desativado. Enquanto está a efetuar o preenchimento, verifique
se todos os grampos estão abertos e se não existe oclusão.
Certifique-se de que é líquido e não ar que entra no conjunto
de administração durante o preenchimento.
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A bomba assinala automaticamente quando o preenchimento termina.
Se o preenchimento terminar antes de se atingir o tempo de preenchimento
predefinido, o preenchimento automático pode ser descontinuado.
> P a r a d e sc on t i n u a r o p re e n ch i m e n t o :

1.

Na barra de ferramentas, prima Concluir pree. Em alternativa, na parte de baixo
da bomba, prima o botão Stop.

2.

Na barra de ferramentas, prima OK

Efetuar o preenchimento manualmente
O conjunto de administração Q Core pode também ser usado como um conjunto
de gravidade e a válvula antifluxo livre (AFFV) pode ser usada manualmente.
Antes de iniciar a preparação da perfusão, é necessário efetuar primeiro o preenchimento
do conjunto de administração. O preenchimento expulsa todo o ar do conjunto de
administração e enche-o com o líquido de perfusão. Um conjunto totalmente preenchido
é um conjunto cheio com líquido de perfusão (do qual foi removido todo o ar).
O procedimento que se segue explica como se efetua
o preenchimento do conjunto de administração manualmente,
utilizando a gravidade. Porém, recomenda-se que
o preenchimento do conjunto de administração seja feito
utilizando a bomba. Para obter mais informações, consulte
Preenchimento automático utilizando a bomba na página 93.
Não é possível efetuar manualmente o preenchimento de um
conjunto com uma válvula ativada por pressão (PAV).
Para obter mais informações, consulte as Instruções de utilização
de cada conjunto.
> P a r a e f e t u a r o p ree n c h im e nt o d o co n j u nt o d e a d m i n i s t r a çã o m a n u al m en t e :

1.
2.

Abra todos os grampos do conjunto de administração.
Para permitir o fluxo livre, abra a AFFV pressionando-a para dentro e para baixo,
na direção do centro da cassete de administração Q Core (n.º 1 em Figura 4.5).
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3.

Encha todo o conjunto de administração com fluido, de modo que o fluido
desloque todo o ar no conjunto de administração.
Quando efetuar o preenchimento de um conjunto com um filtro,
o filtro deve estar mais baixo do que a linha do paciente.

4.

Para bloquear o fluxo livre, feche a AFFV empurrando-a para cima e no sentido
oposto ao centro da cassete (n.º 2 em Figura 4.5).

Figura 4.5.

Abrir e fechar a AFFV
AFFV fechada

AFFV aberta

AFFV fechada

Embora a AFFV ofereça proteção automática de fluxo livre, poderá ser expelida
uma pequena quantidade de fluido (até 0,12 mL) quando a cassete de
administração é ligada. Para assegurar total proteção, insira a cassete de
administração do invólucro da bomba antes de conectar o conjunto ao paciente.
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Para utilizar como conjunto de gravidade, fixe a AFFV numa posição aberta,
conforme descrito no passo 2 em Para efetuar o preenchimento do
conjunto de administração manualmente na página 96.
Apenas os conjuntos de administração que incluem um grampo deslizável
e que não incluam válvulas ativadas por pressão (PAV) podem ser utilizados
por gravidade. Para obter mais informações, consulte as Instruções de
utilização do conjunto de administração.
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Esta página foi deixada em branco intencionalmente
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Capítulo 5: Utilizar os modos de perfusão
As secções que se seguem explicam como utilizar a bomba nos diferentes modos de
perfusão. Depois de configurar a bomba e a perfusão, verifique sempre o estado da bateria
para se certificar de que tem carga suficiente para o programa de perfusão pretendido.
Modo contínuo ................................................................................................... 99
Modo de vários passos ..................................................................................... 129
Modo de nutrição parentérica total (NPT) ........................................................ 138
Modo intermitente ............................................................................................ 146
Modo de analgesia controlada pelo paciente (PCA) ........................................ 156
Modo epidural .................................................................................................. 168

Modo contínuo
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo contínuo ......................................................... 102
Iniciar uma perfusão contínua ........................................................................... 102
Modo contínuo: Ações de perfusão intermédias ............................................. 114
Neste modo, a bomba faz a perfusão de fluido a uma taxa constante programada.

Figura 5.1.

Perfil de fluxo contínuo
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A bomba Sapphire também pode ser configurada para suportar perfusões secundárias.
A opção Secundário é utilizada quando duas medicações são administradas a partir
de dois sacos diferentes; o utilizador pode alternar entre os sacos ou administrá-los
sequencialmente.
Para utilizar a opção Secundário, a opção tem de estar ativada
(requer o código de autorização do técnico).

Figura 5.2.
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Configuração de perfusão secundária
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Quando a opção Secundário está ativada, pode definir parâmetros de perfusão
secundária:

•

Imediatamente depois de programar a perfusão primária (Iniciar uma perfusão
contínua utilizando a função secundária na página 108).
OU

•

Enquanto uma perfusão primária já está a decorrer (Adicionar uma linha
secundária na página 120).

Opção Perfusão secundária: Precauções de segurança
Ao trabalhar com perfusões secundárias, respeite as seguintes instruções e diretrizes:

•

Utilize apenas conjuntos de administração Q Core concebidos para perfusões
secundárias. (Para obter mais informações, consulte Conjuntos de administração
aprovados pela Q Core na página 70.)

•

Pendure o recipiente de solução secundária pelo menos 20 cm (8 polegadas)
acima do nível do fluido da solução primária.

•

Utilize a câmara de gotejamento no conjunto para verificar se a linha correta
está a administrar e a outra linha está inativa.

•

Depois de concluída a perfusã secundária, aplique o grampo no conjunto
de administração secundário:
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Parâmetros de perfusão: Modo contínuo
Os parâmetros de perfusão indicados em seguida são relevantes para uma perfusão
contínua. Ao programar a perfusão, é necessário especificar dois dos parâmetros.
O terceiro parâmetro é depois calculado automaticamente pela bomba.
Parâmetro

Descrição/Notas

Taxa

A velocidade à qual o fluido é administrado. Os valores da
taxa podem variar entre 0,1 e 999 mL/h.
Nota: Ao selecionar unidades que não pertencem à família
de mL/h, a palavra Taxa é substituída por Taxa dose.

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado.
Os valores VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL.
O VTBI restante é apresentado no ecrã à medida que
a perfusão avança.

Tempo

O período de tempo durante o qual o fluido é administrado.
O intervalo para o valor Tempo varia em função do VTBI
e da Taxa. O limite superior do valor Tempo é 99 horas
e 59 minutos.

Iniciar uma perfusão contínua
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma nova
perfusão contínua.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o c o nt í nu a s e m B i b l i o t e c a d e m e d i c a m e n t o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Contínuo.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.
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2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos de dosagem
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK; em seguida, prossiga para o Passo 7.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK;
em seguida, prossiga para o Passo 6.

6.

No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para o Passo 9.

7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8. No ecrã Peso paciente, utilize o teclado para introduzir o Peso paciente  OK.
9. No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
10. No ecrã Editar, programe 2 dos 3 parâmetros seguintes, selecionando as linhas
relevantes:

• Taxa: Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• VTBI: Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• Tempo: Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
Utilizar os modos de perfusão
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O terceiro parâmetro (não programado) é depois calculado automaticamente pela
bomba e apresentado na caixa relevante.
Se a taxa calculada for superior à resolução da bomba (aumentos
de 0,1 mL/h), a bomba reduz a taxa em 0,1 mL/h durante
a perfusão, para conseguir uma administração precisa do volume
no tempo especificado. A redução da taxa é sempre de 0,1 mL/h
e é apresentada no ecrã Funcion (ao selecionar o cálculo da dose,
aplica-se a alteração equivalente para 0,1 mL/h).

11. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.
Se a bomba estiver configurada para suportar perfusões
secundárias, pode programar parâmetros de perfusões secundárias
nesta altura. Para obter instruções mais detalhadas, aceda a Passo 3
na página 108 (Para iniciar uma nova perfusão contínua

utilizando a opção Secundário sem Biblioteca de
medicamentos).

12. Certifique-se de que os grampos no conjunto de administração estão abertos e,
em seguida, prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.
Durante a perfusão, as seguintes informações são apresentadas no ecrã:

•
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Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra de
indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.
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•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a
taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total que falta administrar durante a perfusão atual. À medida que
a perfusão avança, este valor diminui.

•

VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO,
se aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão atual.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.

> P a r a i n i c i a r um a n o v a p e r f us ã o c o n t í n u a c o m u m a B i b l i o t e c a d e
m ed i ca m en to s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Contínuo.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
No ecrã Nome medic:

Utilizar os modos de perfusão
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• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis sem introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.

• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada sem os limites da
Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 103 (Para iniciar uma nova perfusão contínua
sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.

4.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.

Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.

5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 103 (Para iniciar uma
•
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nova perfusão contínua sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 103
(Para iniciar uma nova perfusão contínua sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
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• Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume

de diluente está em falta. Será apresentado o ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.

•

Prossiga para o Passo 7 na página 103 (Para iniciar uma nova perfusão
contínua sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.
Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 103 (Para iniciar uma nova perfusão
contínua sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada, prossiga
para o Passo 10 na página 103 (Para iniciar uma nova perfusão contínua sem Biblioteca
de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Para obter mais informações sobre a Biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Iniciar uma perfusão contínua utilizando a função secundária
O procedimento que se segue explica como programar uma perfusão contínua
utilizando linhas principais e secundárias.
> P a r a i n i c i a r u m a n o v a p e r f us ã o c o n t í n ua u t i l i z a n d o a o p ç ã o S e c u n d á r i o s e m
Biblioteca de medicamentos:

1.

Verifique se a bomba está no modo Contínuo e, em seguida, introduza os
parâmetros para a perfusão primária (Passo 2 na página 103 a Passo 10 na página
103 em Para iniciar uma nova perfusão contínua sem Biblioteca de
medicamentos).
Se a taxa calculada for superior à resolução da bomba (aumentos
de 0,1 mL/h), a bomba reduz a taxa em 0,1 mL/h durante
a perfusão, de modo a conseguir uma administração precisa do
volume no tempo especificado. A redução da taxa é sempre de
0,1 mL/h e é apresentada no ecrã Funcion (ao selecionar o cálculo
da dose, aplica-se a alteração equivalente para 0,1 mL/h).

2.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

3.
4.

No ecrã Iniciar, selecione Equip secund.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 8.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 5.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos de dosagem.
Caso contrário, prossiga para o Passo 11.
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5.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

6.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 8.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK.
Em seguida, prossiga para o Passo 7.

7.

No ecrã Atenção, confirme a Concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para o Passo 10.

8.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 9.
• Não: Prossiga para o Passo 10.
9.

No ecrã Peso paciente:
Se o peso do paciente tiver sido introduzido durante a programação da linha
primária, prossiga para o Passo 10.
Se o peso do paciente não tiver sido introduzido durante a programação da linha
primária, utilize o teclado para introduzir o Peso paciente  OK.

10. No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
11. Programe 2 dos 3 parâmetros seguintes, selecionando as caixas relevantes:
• Taxa (secundár): Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• VTBI (Secundário): Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• Tempo (Secundário): Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
O terceiro parâmetro (não programado) é depois calculado automaticamente pela
bomba e apresentado na caixa relevante.
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12. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

13. No ecrã Iniciar, selecione uma das seguintes opções:
• Iniciar secundário: O ecrã Atenção é apresentado. Depois de confirmar que

•

os grampos no conjunto de administração secundário estão abertos, prima
OK. O ecrã Secundário é apresentado e a perfusão secundária é iniciada.
Quando a perfusão secundária estiver concluída, a bomba prossegue
automaticamente com a perfusão primária.
Iniciar primário: O ecrã Atenção é apresentado. Depois de fechar o grampo
no conjunto de administração secundário, certifique-se de que os grampos no
conjunto de administração primário estão abertos e, em seguida, prima OK.
O ecrã Primário é apresentado e a perfusão primária é iniciada.

Durante a perfusão, a barra de indicadores apresenta informações relativamente
à perfusão atual (Primária, Secundária ou o nome do medicamento administrado).
Depois de concluída a perfusão secundária, a bomba muda automaticamente para
a linha primária e emite um sinal sonoro para notificar o utilizador. As informações
indicadas em seguida são apresentadas no ecrã Primário/Secundário:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra de
indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de
mL/h, a taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no
ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total que falta (na perfusão atual) administrar. À medida que
a perfusão avança, este valor diminui.
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•

VI/Total: O volume total que foi administrado durante a perfusão atual (incluindo
KVO, se aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão atual.
Pode alternar entre as duas perfusões em qualquer altura. Para
obter mais informações, consulte Alternar entre perfusões
principais e secundárias na página 125.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.
Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a taxa
calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema
e no ecrã Funcion.

> P a r a in i c i a r u m a no v a p e r f u s ão c o nt í nu a u t i l i z a n d o a o p ç ã o S e c u nd á r i o c o m
u ma Bi b l i ote c a d e m ed i ca me n to s:

1.

Verifique se a bomba está no modo Contínuo e, em seguida, introduza os
parâmetros para a perfusão primária (Para iniciar uma nova perfusão contínua com
uma Biblioteca de medicamentos Passo 2 na página 105 a Passo 5 na página 106).
Se a taxa calculada for superior à resolução da bomba (aumentos
de 0,1 mL/h), a bomba diminui a taxa em 0,1 mL/h durante
a perfusão, de modo a conseguir uma administração precisa do
volume no tempo especificado. A redução da taxa é sempre de
0,1 mL/h e é apresentada no ecrã Funcion (ao selecionar o cálculo
da dose, aplica-se a alteração equivalente para 0,1 mL/h).

2.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.
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3.
4.

No ecrã Iniciar, selecione Equip secund.
No ecrã Nome medic:

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 5.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis sem introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.

• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada sem os limites
da Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 4 na página 108 (Para iniciar uma nova perfusão contínua
utilizando a opção Secundário sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.

5.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.
Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.

6.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 8 na página 109 (Para iniciar uma
•
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nova perfusão contínua utilizando a opção Secundário sem Biblioteca de
medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 8 na página 109
(Para iniciar uma nova perfusão contínua utilizando a opção Secundário sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
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• Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de

diluente está em falta. Será apresentado o ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Prossiga para o Passo 8 na página 109 (Para iniciar uma nova perfusão
contínua utilizando a opção Secundário sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.

• Concentração total:
Prossiga para o Passo 8 na página 109 (Para iniciar uma nova perfusão
contínua utilizando a opção Secundário sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada,
prossiga para o Passo 11 na página 109 (Para iniciar uma nova perfusão contínua
utilizando a opção Secundário sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Para obter mais informações sobre a biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Modo contínuo: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões contínuas:
Atualização de parâmetros de perfusão ...........................................................
Administrar um bolus ........................................................................................
Adicionar uma linha secundária ........................................................................
Alternar entre perfusões principais e secundárias ............................................
Substituir a linha secundária atual ....................................................................
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................
Abortar perfusões .............................................................................................
Bloquear o ecrã ................................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente ..........................................................................
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115
120
125
126
199
200
202
203

Atualização de parâmetros de perfusão
Os parâmetros de perfusão podem ser modificados utilizando a tecla de função
Ver/ Edit. Além disso, pode modificar a taxa, o VTBI e o tempo restante diretamente
a partir do ecrã Funcion, Primário ou Secundário.
> P a r a a t u al i z a r os p a r â m e t ro s a t u a i s d i re t a m e n t e a p ar t i r d o e c r ã :

1.
2.
3.

No visor principal, selecione o parâmetro relevante (Taxa, VTBI ou Temp rest).
Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.
Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã de perfusão original sem guardar alterações, prima Voltar.

> P a r a a t u al i z a r o s p a r â m e t ro s u t i l i za n d o a t e c l a d e f u n ç ã o Ve r / E d i t :

1.
2.
3.
4.
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Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione a caixa do parâmetro que pretende atualizar.
Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.
Para atualizar outros parâmetros, repita os Passos 2-3.
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Além das alterações aos parâmetros, também estão disponíveis as
seguintes ações:

• Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões

associadas ao paciente atual para 0 mL. Para obter mais informações, consulte
Eliminar volume infundido acumulado na página 243.

• Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba. (Consulte
Menu Vista na página 218.)

• Edita lin pri/lin sec: Permite atualizar os parâmetros de perfusão da perfusão
que não está a decorrer no momento. A bomba irá solicitar que coloque em
pausa a perfusão enquanto atualiza estes parâmetros.

5.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã de perfusão original sem guardar alterações, prima Voltar.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.

Administrar um bolus
A função Bolus permite a administração de uma dose rápida, quando é necessária
perfusão de volume rápida no modo Contínuo.
A administração de bolus permite a perfusão a taxas elevadas.
Esta função só deve ser utilizada por pessoal médico certificado.

> P a ra a d mi n i str ar u m b ol u s :

1.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, Primário ou Secundário, prima Bolus.
Para que o botão Bolus seja apresentado numa perfusão contínua
a decorrer, a bomba tem de estar configurada para a definição
Permitir bolus. A definição Permitir bolus apenas pode ser
modificada por técnicos. Para obter mais informações, consulte
o manual de assistência técnica. Se uma Biblioteca de
medicamentos estiver instalada na bomba, o botão Bolus será
apresentado apenas se a opção estiver ativada para um
medicamento específico ou para um CCA completo.
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2.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, utilize o teclado para introduzir o Peso
paciente  OK.

3.

Segundo a configuração, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Editar:
• Qtd (Bolus): Utilize o teclado para introduzir a Quantid bolus  OK
(o intervalo aceitável varia de acordo com o VTBI atual).
Se tentar aceder a uma das caixas indisponíveis (a cinzento),
é apresentada uma mensagem a solicitar que introduza primeiro
a quantidade de bolus.

Introduza um dos parâmetros seguintes, selecionando a caixa relevante:
• Taxa (Bolus): Utilize o teclado para introduzir a Taxa bolus  OK.

• Temp bolus: Utilize o teclado para introduzir o T bolus  OK.
O terceiro parâmetro (não programado) é depois calculado automaticamente
pela bomba e apresentado na caixa relevante.
Prossiga para o Passo 4.

• Quantid bolus: Utilize o teclado para introduzir a Quantid bolus  OK
(o intervalo aceitável varia de acordo com o VTBI atual). Em seguida,
prossiga para o Passo 5.
Ao tentar sair da programação antes da sua conclusão,
é apresentada uma mensagem com a indicação de que
os dados introduzidos não foram guardados.
As unidades de bolus utilizadas podem diferir das unidades
utilizadas pela perfusão, devido à sua pré-configuração na
Biblioteca de medicamentos.
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Quando o bolus é programado apenas pela quantidade, a taxa
de bolus predefinida é de 125 mL/h. Esta predefinição pode ser
modificada utilizando um código de autorização de técnico.
Se a taxa de perfusão for superior a 125 mL/h, a taxa de bolus
será 1 mL/h mais rápida do que a taxa de perfusão.
Durante um bolus, é possível atualizar alguns dos parâmetros
no ecrã Adminins bolus. Para obter mais informações, consulte
Atualização de parâmetros de perfusão de bolus na
página 118.

4.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

5.

Para iniciar o bolus, no ecrã Atenção, prima OK.
O ecrã Adminins bolus é apresentado e o bolus é iniciado.

Durante o bolus, as seguintes informações são apresentadas no ecrã:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra de
indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•
•

Taxa bolus: Taxa de perfusão atual.

•

VTBI bol: Quantidade total de bolus que falta administrar. À medida que o bolus
avança, este valor diminui.
VI Bolus/Total: Quantidade total de bolus já administrado durante a perfusão
atual/a quantidade total de bolus programada. À medida que a perfusão avança,
o VI bolus aumenta e o Total permanece constante.
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•

Temp rest: O tempo que falta até ao fim do bolus.

Quando o bolus fica concluído, é apresentada uma mensagem no Visor principal.

Ações de bolus intermédias
As ações que se seguem podem ser praticadas durante a administração de bolus:
Atualização de parâmetros de perfusão de bolus ............................................ 118
Colocar um bolus em pausa ............................................................................. 118
Abortar um bolus .............................................................................................. 119

Atualização de parâmetros de perfusão de bolus
Os parâmetros de perfusão de bolus são atualizados diretamente a partir do ecrã
Adminins bolus.
> P a r a a t u al i z a r p a r â m e t ro s n o e c r ã A dm i n i n s b o l u s :

1.

No visor principal, selecione a estrutura relevante (Taxa bolus, VTBI bol ou
Temp rest).
O parâmetro Temp rest não é configurável quando o bolus
é programado apenas pela quantidade.

2.
3.

Utilize o teclado para introduzir a nova Taxa, VTBI ou Temp rest  OK.
No ecrã Atenção, prima OK.
Os parâmetros atualizados são apresentados.

Colocar um bolus em pausa
Sempre que necessário, pode parar temporariamente o bolus.
> P a r a c o l o c a r u m b o l us e m p a u s a :

•
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Na barra de ferramentas do ecrã Adminins bolus, prima Pausa de bolus.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.
Em alternativa, prima o botão Paragem.
A administração de todo o volume é interrompida.
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> P a r a re t o m a r u m b o l u s q u e es t á e m p a u sa :

1.
2.

Na barra de ferramentas do ecrã Adminins bolus, prima Contin bolus.
No ecrã Atenção, prima OK.

Abortar um bolus
Os procedimentos seguintes implicam colocar em pausa e, em seguida, parar
permanentemente o bolus, com a opção de parar toda a perfusão.
> P a r a a b o r t ar u m b ol u s e p a r a r t o d a s a s p e r f u s õ e s :

1.

Prima o botão Paragem. Em alternativa, prima a Pausa bolus e, em seguida,
prima OK. O bolus é colocado em pausa.

2.
3.
4.

Na barra de ferramentas, prima Parar bolus.
Na barra de ferramentas do ecrã Pausada, prima Deixar.
No ecrã Atenção, prima Deixar perfusão.

Não será possível retomar a perfusão após parar.

> P ar a a b o r t a r u m b o l us e c on t i n u a r a p e r f us ã o ( a o p ç ã o S e cu n d á r i o n ã o e s t á
a ser utilizada):

1.

Prima o botão Paragem. Em alternativa, prima a Pausa bolus e, em seguida,
prima OK. O bolus é colocado em pausa.

2.
3.
4.

Na barra de ferramentas, prima Parar bolus.
Na barra de ferramentas do ecrã Pausada, prima Solicit contin.
No ecrã Atenção, prima OK.
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> Para abortar um bolus e continuar a perfusão (opção Secundária em utilização):

1.

Prima o botão Paragem. Em alternativa, prima a Pausa bolus e, em seguida,
prima OK. O bolus é colocado em pausa.

2.
3.
4.
5.

Na barra de ferramentas, prima Parar bolus.
Na barra de ferramentas do ecrã Pausada, prima Interr ou Cont.
No ecrã Iniciar, prima Primário ou Secundário.
No ecrã Atenção, prima OK.

Adicionar uma linha secundária
O procedimento que se segue explica como se adiciona uma linha secundária com
uma perfusão principal já a decorrer.
Se já tiver programado a perfusão secundária e pretender iniciá-la,
consulte Alternar entre perfusões principais e secundárias na
página 125.
Antes de programar uma perfusão secundária, verifique se
o conjunto de administração que está a utilizar é apropriado para
perfusões secundárias. Para obter mais informações, consulte
Conjuntos de administração aprovados pela Q Core na
página 70.
> P a r a a d i c i o n a r um a l i n h a s e c un d ár i a c o m um a l i n h a p r i m á r i a j á e m
f u n c io n a m e n t o , s em B i b l i ote c a d e me d i ca me n to s:

1.
2.
3.

Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione Adic linh sec.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.

120

Manual do Utilizador da Bomba de Perfusão Sapphire

• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos
de dosagem.
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 7.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK.
Em seguida, prossiga para o Passo 6.

6.

No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para
o Passo 9.

7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8.

No ecrã Peso paciente:
Se o peso do paciente tiver sido introduzido durante a programação da linha
primária, prossiga para o Passo 9.
Se o peso do paciente não tiver sido introduzido durante a programação da linha
primária, utilize o teclado para introduzir o Peso paciente  OK.

9. No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
10. Programe 2 dos 3 parâmetros seguintes, selecionando as caixas relevantes:
• Taxa (secundár): Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• VTBI (Secundário): Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• Tempo (Secundário): Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
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O terceiro parâmetro (não programado) é depois calculado automaticamente pela
bomba e apresentado na caixa relevante.
Se a taxa calculada for superior à resolução da bomba (aumentos
de 0,1 mL/h), a bomba diminui a taxa em 0,1 mL/h durante
a perfusão, de modo a conseguir uma administração precisa do
volume no tempo especificado. A redução da taxa é sempre de
0,1 mL/h e é apresentada no ecrã Funcion (ao selecionar o cálculo
da dose, aplica-se a alteração equivalente para 0,1 mL/h).

11. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

12. No ecrã Iniciar, selecione uma das seguintes opções:
• Iniciar secundário: O ecrã Atenção é apresentado. Depois de confirmar que

•

os grampos no conjunto de administração secundário estão abertos, prima
OK. O ecrã Secundário é apresentado e a perfusão secundária é iniciada.
Quando a perfusão secundária estiver concluída, a bomba prossegue
automaticamente com a perfusão primária.
Continuar primária: O ecrã Primário é apresentado e a perfusão primária
é iniciada.
Para obter mais informações sobre como mudar de uma perfusão para a outra,
consulte Alternar entre perfusões principais e secundárias na página 125.

> P a r a a d i c i o n a r um a l i n h a s e c un d ár i a c o m um a l i n h a p r i m á r i a j á e m
f u n c io n a m e n t o , c om u m a B i bl i o t e c a d e m e d i c a m e n t o s :

1.
2.
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Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione Adic linh sec.
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3.

No ecrã Nome medic:

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis se não introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.

• Quando o medicamento necessário não é encontrado na Biblioteca de
medicamentos, prima a tecla Escolher Geral da barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada sem os limites
da Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 120 (Para adicionar uma linha secundária com
uma linha primária já em funcionamento, sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.

4.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.
Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.

5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 121 (Para adicionar
•

uma linha secundária com uma linha primária já em funcionamento, sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 121
(Para adicionar uma linha secundária com uma linha primária já em
funcionamento, sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação
a partir daqui.
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• Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de

diluente está em falta. Será apresentado o ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Prossiga para o Passo 7 na página 121 (Para adicionar uma linha secundária
com uma linha primária já em funcionamento, sem Biblioteca de
medicamentos) e continue a programação a partir daqui.

• Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 121 (Para adicionar uma linha secundária
com uma linha primária já em funcionamento, sem Biblioteca de
medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada,
prossiga para o Passo 7 na página 121 (Para adicionar uma linha secundária com
uma linha primária já em funcionamento, sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
Para obter mais informações sobre a Biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Alternar entre perfusões principais e secundárias
Para mudar de uma perfusão para a outra, é necessário colocar a perfusão a decorrer
no momento em pausa e, em seguida, iniciar ou continuar a outra perfusão.
> P a r a m u d a r d a p e r f u s ã o p r i m á r i a p ar a a p e r f u s ã o s ec u n d á r i a .

1.

Coloca a perfusão primária em pausa:
Na barra de ferramentas do ecrã Primário, prima Pausa solicit. Em seguida,
no ecrã Atenção, prima OK.
Em alternativa, prima o botão Paragem.

2.
3.

Na barra de ferramentas do ecrã Primário, selecione Interr ou Cont.
No ecrã Iniciar, selecione Iniciar secundário.
O ecrã Atenção é apresentado. Depois de confirmar que os grampos no conjunto
de administração secundário estão abertos, prima OK. O ecrã Secundário
é apresentado e a perfusão secundária é iniciada.

> P a r a m u d a r d a p e r f u s ã o p r i m á r i a p ar a a s e c u n d á r i a :

1.

Coloque a perfusão secundária em pausa:
Na barra de ferramentas do ecrã Secundário, prima Pausa solicit. Em seguida,
no ecrã Atenção, prima OK.
Em alternativa, prima o botão Paragem.

2.
3.

Na barra de ferramentas do ecrã Secundário, selecione Interr ou Cont.
No ecrã Iniciar, selecione Continuar primária (ou Iniciar primário).
O ecrã Atenção é apresentado. Depois de confirmar que os grampos no conjunto
de administração secundário estão fechados e que os grampos no conjunto
primário estão abertos, prima OK. O ecrã Primário é apresentado e a perfusão
primária é iniciada.
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Substituir a linha secundária atual
Durante uma perfusão secundária em funcionamento, a linha secundária pode ser
substituída, através de um dos seguintes métodos:
Eliminar a linha secundária atual e mudar para a perfusão primária ................ 126
Substituir a linha secundária atual por uma nova linha secundária .................. 127

Eliminar a linha secundária atual e mudar para a perfusão primária
O procedimento que se segue explica como eliminar a linha secundária em
funcionamento e mudar para a perfusão primária.
> P a r a el i m i n ar a l i n h a s e c u n d á r i a e m u d a r p a r a a p e r f u s ã o p r i m á r i a :

1.

Coloque a perfusão secundária em pausa:
Na barra de ferramentas do ecrã Secundário, prima Pausa solicit. Em seguida,
no ecrã Atenção, prima OK.
Em alternativa, prima o botão Paragem.

2.
3.
4.
5.

Na barra de ferramentas do ecrã pausado, prima Ver/ Edit.
No ecrã Ver/ Edit, selecione Apagar/subst linha sec.
No ecrã Apagar/substituir, selecione Apagar e mover para primário.
O ecrã Atenção é apresentado. Depois de confirmar que os grampos no conjunto
de administração secundário estão fechados e que os grampos no conjunto
primário estão abertos, prima OK. Deste modo, irá apagar a linha secundária
programada atual.
Surge o ecrã Primário pausado.

6.

Na barra de ferramentas do ecrã Primário pausado, selecione Solicit contin.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.
Se pretender programar uma nova linha secundária, consulte
Adicionar uma linha secundária na página 120.
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Substituir a linha secundária atual por uma nova linha secundária
O procedimento que se segue explica como substituir a linha secundária atual por uma
perfusão secundária diferente.
Antes de programar uma perfusão secundária, verifique se o conjunto
de administração que está a utilizar é apropriado para perfusões
secundárias. Para obter mais informações, consulte Conjuntos de
administração aprovados pela Q Core na página 70.
> P a r a s u b s t i t u i r a l i n h a s e c u n d á r ia e m f u n c io n a m e n t o p or u m a l i n h a
se c u nd á r i a d i f e ren t e se m B i b l i o t e ca d e m e d i c a m e n t o s:

1.

Coloque a perfusão secundária em pausa:
Na barra de ferramentas do ecrã Secundário, prima Pausa solicit. Em seguida,
no ecrã Atenção, prima OK.
Em alternativa, prima o botão Paragem.

2.
3.
4.
5.

Na barra de ferramentas do ecrã pausado, prima Ver/ Edit.

6.

No ecrã Ver/ Edit, selecione Apagar/subst linha sec.
No ecrã Apagar/substituir, selecione Substituir secundari.
No ecrã Atenção, prima OK para apagar a linha secundária atual e programar uma
perfusão secundária diferente.
Prossiga para o Passo 3 na página 120 (Para adicionar uma linha secundária com
uma linha primária já em funcionamento, sem Biblioteca de medicamentos).

> P a r a s u b s t i t u i r a l i n h a s e c u n d á r ia e m f u n c io n a m e n t o p or u m a l i n h a
se c u nd á r i a d i f e ren t e c om B i b l i o t e ca d e m e d i c a m e n t os :

1.

Coloque a perfusão secundária em pausa:
Na barra de ferramentas do ecrã Secundário, prima Pausa solicit. Em seguida,
no ecrã Atenção, prima OK.
Em alternativa, prima o botão Paragem.

2.

Na barra de ferramentas do ecrã pausado, prima Ver/ Edit.
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3.
4.
5.
6.

128

No ecrã Ver/ Edit, selecione Apagar/subst linha sec.
No ecrã Apagar/substituir, selecione Substituir secundari.
No ecrã Atenção, prima OK para apagar a linha secundária atual e programar uma
perfusão secundária diferente.
Prossiga para o Passo 3 na página 123 (Para adicionar uma linha secundária com
uma linha primária já em funcionamento, sem Biblioteca de medicamentos).
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Modo de vários passos
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo de vários passos ............................................. 130
Iniciar uma perfusão de vários passos .............................................................. 130
Modo de vários passos: Ações de perfusão intermédias ................................. 136
Este modo permite à bomba administrar uma série de, no máximo, 25 etapas
de perfusão consecutivas a partir do mesmo recipiente de perfusão. Cada passo
é administrado como uma perfusão contínua, com os respetivos parâmetros
pré-programados. Embora as taxas de perfusão de cada passo possam diferir,
a taxa dentro de um único passo não varia (perfusão constante e contínua).

Figura 5.3.

Perfil de fluxo de vários passos
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Parâmetros de perfusão: Modo de vários passos
Ao programar uma perfusão de vários passos, é necessário especificar o número de
passos. Os parâmetros de perfusão relevantes para cada passo são apresentados na
tabela que se segue. Durante a programação, é necessário especificar dois dos três
parâmetros. O parâmetro restante é depois calculado automaticamente pela bomba.
Parâmetro

Descrição/Notas

Taxa

A velocidade à qual o fluido é administrado. Os valores da taxa
podem variar entre 0,1 e 999 mL/h.
Nota: Ao selecionar unidades que não pertencem à família de
mL/h, a palavra Taxa é substituída por Taxa dose.

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado. O VTBI
restante é apresentado no ecrã à medida que a perfusão avança.
Os valores VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL.

Tempo

O período de tempo durante o qual o fluido é administrado.
O intervalo aceitável para os valores de tempo varia em função
do VTBI. O tempo máximo da etapa é de 24 horas.

Iniciar uma perfusão de vários passos
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma nova
perfusão de vários passos.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o e m v á r i o s p a s s o s s e m B i b l i o t e c a d e
medicamentos:

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Vár.passos.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.
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2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos
de dosagem.
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 7.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK.
Em seguida, prossiga para o Passo 6.

6.

No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para
o Passo 9.

7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8. No ecrã Peso paciente, utilize o teclado para introduzir o Peso paciente  OK.
9. No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
10. Utilize o teclado para introduzir o número de passos pretendidos para a perfusão
e, em seguida, prima OK.
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11. Para o primeiro passo, programe 2 dos 3 parâmetros seguintes, selecionando as
caixas relevantes (o algarismo refere-se ao número do passo):

• Taxa 1: Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• VTBI 1: Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
• Tempo 1: Utilize o teclado para introduzir o valor  OK.
O parâmetro não programado é depois calculado automaticamente pela bomba
e apresentado na caixa relevante.

12. Depois de rever os parâmetros de perfusão para o passo atual (conforme
apresentado na barra de indicadores), prima OK para avançar e programar
o passo seguinte.

13. Para programar parâmetros para os restantes passos da perfusão, repita
o Passo 11 ao Passo 12 deste procedimento.
Depois de ter programado a etapa final, é apresentado o ecrã Confirm, com os
seguintes parâmetros:
• VTBI total: Quantidade de fluido a administrar durante toda a perfusão.
• Tempo total: O período de tempo de toda a perfusão.
• Nº de passos: Número de passos que constituem a perfusão total.
• Rev detalhes passo: Ao selecionar esta opção, visualizará os parâmetros de
todos os passos programados, ecrã a ecrã (com cada passo apresentado no
seu próprio ecrã).

14. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

15. Certifique-se de que os grampos no conjunto de administração estão abertos e,
em seguida, prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.
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Durante a perfusão, o número do passo atual é apresentado na barra dos indicadores
(por exemplo, Funcion 1/6) e junto do parâmetro no visor principal (Taxa 1, VTBI 1
e Tempo 1). A transição entre passos é acompanhada por um sinal sonoro. Além disso,
o ecrã apresentará as seguintes informações:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra de
indicadores, em vez do número do passo, ao trabalhar com uma Biblioteca de
medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a
taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.

•
•

VTBI: Volume total que falta administrar durante o passo atual.
VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO, se
aplicado durante um período de início tardio)/o VTBI total (para toda a perfusão).
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão completa.

•

Temp passo: O tempo restante até ao fim do passo atual.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.
Para obter mais informações, consulte Ver parâmetros do
sistema na página 219.
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> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o e m v á r i os p a ss o s co m u m a B i b l i ot ec a
d e med i c a m ent o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo de perfusão em
vários passos.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
No ecrã Nome medic:

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis se não introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.

• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada sem os limites
da Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 131 (Para iniciar uma nova perfusão em vários
passos sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.
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4.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.
Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.

5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 131 (Para iniciar uma
•
•

nova perfusão em vários passos sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 131
(Para iniciar uma nova perfusão em vários passos sem Biblioteca de
medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de
diluente está em falta. Será apresentado o ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Prossiga para o Passo 7 na página 131 (Para iniciar uma nova perfusão em
vários passos sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação
a partir daqui.

• Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 131 (Para iniciar uma nova perfusão em
vários passos sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação
a partir daqui.
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Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada,
prossiga para o Passo 7 na página 131 (Para iniciar uma nova perfusão em vários
passos sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.
Para obter mais informações sobre a Biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.

Modo de vários passos: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões em vários passos:
Atualizar parâmetros de passos ........................................................................ 136
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................ 199
Abortar perfusões ............................................................................................. 200
Bloquear o ecrã ................................................................................................ 202
Ativar o bloqueio do paciente .......................................................................... 203

Atualizar parâmetros de passos
Os parâmetros de perfusão para o passo atual podem ser modificados diretamente
a partir do ecrã Funcion. Além disso, os parâmetros de perfusão para o passo atual
e o passo seguinte podem ser atualizados utilizando a tecla de função Ver/ Edit.
Os parâmetros referentes apenas ao passo atual e ao passo
imediatamente a seguir podem ser modificados.

Se o passo a atualizar terminar antes da realização ou da
confirmação da alteração, esta não será realizada e será
apresentado um ecrã Atenção.
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> P a r a a t u a l i z a r p a r â m e t ro s d o p a ss o a t u a l no e cr ã F u n ci o n :

1.

Selecione o quadro do parâmetro que pretende atualizar (Taxa, VTBI ou
Temp passo).

2.

Utilize o teclado para introduzir a nova taxa, VTBI (durante o passo) ou o tempo
restante até ao fim do passo  OK.

3.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã de perfusão original sem guardar alterações, prima Voltar.

> P a r a a t u a l i z a r o s p a r â m e t ro s d o p a s s o a t u a l ou s e g u i n t e co m a t e cl a
d e f u n çã o Ve r / E d i t :

1.
2.
3.
4.

Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione a caixa do parâmetro relevante.
Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.
Para atualizar outros parâmetros, repita os Passos 2-3.
Além das alterações aos parâmetros, também estão disponíveis as seguintes
ações:
• Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões
associadas ao paciente atual para 0 mL. Para obter mais informações, consulte
Eliminar volume infundido acumulado na página 243.
• Próximo passo: Permite atualizar parâmetros da perfusão do passo depois
do passo atual. (Esta caixa só é apresentada se existir um passo depois do
passo atual.)
• Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba.

5.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Funcion sem guardar alterações, prima Voltar.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.
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Modo de nutrição parentérica total (NPT)
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo NPT ................................................................ 139
Iniciar uma perfusão NPT .................................................................................. 140
Modo NPT: Ações de perfusão intermédias ..................................................... 143
A nutrição parentérica total, também conhecida por nutrição parentérica ou
hiperalimentação, é utilizada para pacientes que não conseguem obter nutrientes
adequados por via oral ou entérica. As soluções NPT fornecem nutrientes básicos,
incluindo fluidos, proteínas, hidratos de carbono, eletrólitos, ácidos gordos, vitaminas,
minerais e oligoelementos diretamente na corrente sanguínea do paciente, sem passar
pelo trato gastrointestinal.
O modo de perfusão NPT permite administrar volumes elevados de soluções,
com alteração gradual (rampa) opcional. Ao utilizar a alteração gradual, a taxa de
administração é aumentada/diminuída gradualmente (aumento gradual/diminuição
gradual) no início e no fim do perfil de perfusão.

Figura 5.4.
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Perfil de fluxo NPT
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Quando não são utilizadas alterações graduais, a perfusão NPT é iniciada e terminada
na velocidade teto. Nestas situações, o modo de perfusão contínua pode ser aplicado
e é recomendado.

Parâmetros de perfusão: Modo NPT
Os parâmetros de perfusão que é necessário definir para uma perfusão NPT são
apresentados na tabela seguinte. Com base nos valores que estão programados,
a bomba calcula automaticamente a taxa (e o aumento e diminuição graduais)
necessária para administrar a perfusão.
Parâmetro

Descrição/Notas

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado. Os valores
VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL (com uma tolerância de
0,2 mL). O VTBI restante é apresentado no ecrã à medida que
a perfusão avança.
A bomba calcula a taxa de manutenção com base no VTBI, no
período de perfusão e nos valores das alterações graduais.

Aument gradual

O período de tempo durante o qual a taxa aumenta para a Velocidad
teto. O período de aumento e diminuição graduais pode ser definido
para 0 minutos ou variar de 10 minutos a 3 horas para cada alteração
gradual.

Dimin gradual

O período de tempo durante o qual a taxa baixa para a taxa KVO
(a partir da taxa de manutenção). O período de aumento e diminuição
graduais pode ser definido para 0 minutos ou variar de 10 minutos
a 3 horas para cada alteração gradual.

Tempo perfusão

A duração do tempo total para a administração do VTBI (incluindo
o período de alterações graduais e de manutenção).
O período de perfusão máximo é de 96 horas. O período de perfusão
mínimo é determinado pela soma dos períodos de alterações
graduais mais 10 minutos (período de perfusão mínimo entre
alterações graduais).
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Modo NPT: Diretrizes de segurança
Ao trabalhar no modo NPT, respeite as precauções e os procedimentos de segurança
indicados em seguida:

•

Utilize unicamente soluções de alimentação parentéricas receitadas pelo médico
responsável, dietista registado, enfermeiro ou outro médico que disponha de licença.

•

Verifique se foi programada a dosagem correta. No decorrer, ou durante uma
pausa, de uma perfusão NPT, não é possível alterar parâmetros de perfusão.

•

Antes da administração, confirme a identidade do paciente utilizando pelo menos
dois identificadores, assim como o rótulo do recipiente de nutrição parentérica.

•

O intervalo de funcionamento do detetor de ar na linha ao administrar ácidos
gordos é de 2%-20% lípidos.

Iniciar uma perfusão NPT
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma
perfusão NPT nova.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o N P T:

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo NPT.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.
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No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Utilize o teclado para introduzir o valor VTBI  OK.
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4.

Especifique se pretende utilizar alterações graduais: Selecione Sim ou Não.
Se selecionar Não, prossiga para o Passo 6.

5.

Especificar alterações graduais:

a. No ecrã Aument gradual, utilize o teclado para introduzir o
b.
6.
7.

Tempo de Aument gradual  OK. O tempo de Aument gradual pode
ser definido como 0.
No ecrã Dimin gradual, utilize o teclado para introduzir o tempo de diminuição
gradual  OK. O tempo de Dimin gradual pode ser definido como 0.

Utilize o teclado para introduzir o período de perfusão  OK.
Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

8.

Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto de
administração estão abertos e, em seguida, prima Iniciar. A perfusão é iniciada.

Durante a perfusão, o visor principal apresentará as seguintes informações:

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de
mL/h, a taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no
ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total restante para perfusão. À medida que a perfusão avança,
este valor diminui.
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•

VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO, se
aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI total programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão.
Todos os parâmetros da perfusão atual podem ser visualizados em
Ver sistema  Valores perfusão.
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Modo NPT: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões NPT:
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................
Diminuição gradual imediata ............................................................................
Abortar perfusões .............................................................................................
Bloquear o ecrã ................................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente ..........................................................................

143
145
200
202
203

No modo NPT, os parâmetros de perfusão não podem ser atualizados utilizando
a tecla de função Ver/ Edit. Para modificar os parâmetros, tem de parar a perfusão
e reprogramar uma nova perfusão.
A tecla de função Ver/ Edit pode ser utilizada para executar apenas as ações indicadas
em seguida:

•

Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões
associadas ao paciente atual para 0 mL.

•

Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba. (Consulte
Menu Vista na página 218.)

Colocar as perfusões em pausa
A função Pausa permite parar temporariamente uma perfusão. Pode colocar perfusões
em pausa utilizando quer a tecla de função Pausa solicit, quer, em caso de
emergência, o botão Stop.
Uma mensagem com a indicação de que a perfusão está pausada é apresentada
30 segundos depois de a perfusão entrar em pausa (acústica e visual).
Se premir o botão Stop, a perfusão é parada imediatamente,
sem ser necessário confirmar a ação Pausa. Numa emergência,
é recomendável que coloque a perfusão em pausa utilizando
o botão Stop. Em situações de rotina, é recomendável utilizar
a tecla de função Pausa solicit.
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Durante a velocidade teto de uma perfusão NPT, a tecla de função
Pausa solicit é substituída pela tecla Dimin gradual. A pausa
na perfusão continua disponível com a utilização da tecla Dimin
gradual (para obter mais informações, consulte Diminuição
gradual imediata na página 145).
> Para colocar uma perfusão em pausa durante a velocidade teto utilizando
a te cl a d e f u n çã o D i m i n g r a d ua l :

1.

Na barra de ferramentas, prima Dimin gradual.
Se a bomba estiver configurada para um nível de autorização Baixo,
sem nenhum período de diminuição gradual programado, a tecla
Pausa solicit estará disponível sem a opção Dimin gradual.

2.
3.

No ecrã Opções de pausa, selecione Pausar perfusão; em seguida, prima OK.
Ocorre uma pausa na perfusão.
Se não premir OK dentro de 30 segundos, a perfusão não
é colocada em pausa e o ecrã Funcion surge novamente.

> P a r a co l oc a r u m a p e r f u sã o e m p a u sa d u r a n t e um a a l t e r a ç ã o g r a d u a l
u t i l i z an d o a t e c l a d e f u n ç ã o Pa u s a s o l i c i t :

1.
2.
3.

Na barra de ferramentas, prima Pausa solicit.
Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima OK.
Ocorre uma pausa na perfusão.
Se a bomba estiver configurada para o nível de autorização Baixo, sem nenhum
período de diminuição gradual programado, a tecla Pausa solicit estará disponível
sem a opção Dimin gradual.
Se não premir OK dentro de 30 segundos, a perfusão não
é colocada em pausa e o ecrã Funcion surge novamente.

> P a r a re t o m a r u m a p e r f u s ã o q u e e st á e m p a u sa :

1.
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Na barra de ferramentas, prima Solicit contin.
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2.

Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima OK.

Diminuição gradual imediata
A diminuição gradual imediata pode ser utilizada para terminar a perfusão
prematuramente, utilizando a diminuição gradual, para reduzir a taxa de perfusão
gradualmente antes de a terminar. A opção está disponível durante o período de
manutenção da perfusão, desde que existam mais de 10 minutos antes de a perfusão
terminar. O período de diminuição gradual está configurado para o tempo
programado originalmente para a perfusão e pode ser modificado quando a bomba
é configurada para um nível de autorização médio ou superior.
A diminuição gradual imediata está disponível apenas nas seguintes condições:

•
•
•
•

A bomba está em funcionamento.
A bomba está a administrar à velocidade teto.
O tempo restante da perfusão é superior a 10 minutos.
A bomba está configurada para um nível de autorização médio ou superior,
caso não esteja programado nenhum período de alteração gradual.

> P a r a re a l i z a r i m ed i a t a m e n t e a d i m i nu i ç ã o g r a d u al d e u m a p e r f u s ã o:

1.
2.

Na barra de ferramentas, prima Dimin gradual.
No ecrã Dimin gradual selecione Dimin gradu intermed.
Se a bomba estiver configurada para o nível de autorização Baixo,
será solicitado ao utilizador que confirme o valor de tempo da
diminuição gradual pré-programada (ignorar o passo 3) sem
a possibilidade de o alterar.
Ao utilizar a opção de alteração gradual imediata, os valores
originais programados para a perfusão serão apresentados
no menu Valores perfusão.

3.

No ecrã Dimin gradu intermed, aceite as definições de tempo pré-programado ou
introduza o tempo de Dimin gradual utilizando o teclado  OK.
Se introduzir 00:00 hh:mm para o período de tempo de Dimin
gradual, a perfusão será parada sem a alteração gradual.

Utilizar os modos de perfusão

145

4.

No ecrã Atenção, prima OK para iniciar a diminuição gradual.
É apresentado o ecrã de Dimin gradual em funcionamento.

Modo intermitente
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo intermitente ................................................... 147
Iniciar uma perfusão intermitente ..................................................................... 147
Modo intermitente: Ações de perfusão intermédias ........................................ 154
Neste modo, pode programar um tempo de dose e uma perfusão de volume para
se repetirem em intervalos ou ciclos regulares. O intervalo de dose é a frequência
temporal a que a dose é administrada. É possível programar uma taxa KVO para
funcionar entre a dose intermitente.

Figura 5.5.
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Perfil de fluxo intermitente
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Parâmetros de perfusão: Modo intermitente
Os parâmetros de perfusão que se seguem têm de ser definidos para uma perfusão
intermitente:
Parâmetro

Descrição/Notas

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado. O VTBI
restante é apresentado no ecrã à medida que a perfusão avança.
Os valores VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL.

Dose Intermitente

A quantidade de cada dose intermitente. Os valores podem variar
entre 0,1 e 999 mL.

Tempo dos

O período de tempo durante o qual a dose intermitente
é administrada. Os valores podem variar entre 00:01 e 96:00 hh:mm.

Intervalo dose

A frequência da administração da dose intermitente (dose
intermitente + KVO). As doses intermitentes podem ser
administradas com uma frequência de 5 minutos de intervalo.
Por conseguinte, o intervalo de dose mínimo programável é o tempo
da dose mais 5 minutos. Esta regra aplica-se mesmo quando a taxa
KVO está definida como 0.

KVO (manter veia
aberta)

A taxa de fluidos administrados entre doses, para prevenir
coagulação na cânula de perfusão. A taxa KVO pode ser definida
para valores entre 0 e 20 mL/h.

Iniciar uma perfusão intermitente
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma
perfusão intermitente nova.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
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> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o i n t e r mi t e n t e s e m B i b l i o t e c a d e
medicamentos:

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo intermitente.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos
de dosagem
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.

Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 7.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK.
Em seguida, prossiga para o Passo 6.

6.

No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para
o Passo 9.
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7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

No ecrã Peso paciente, utilize o teclado para introduzir o peso do paciente  OK.
No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
Utilize o teclado para introduzir o valor VTBI  OK.
Utilize o teclado para introduzir a Dose intermitente  OK.
Utilize o teclado para introduzir o Tempo dos  OK.
Utilize o teclado para introduzir o Intervalo dose  OK.
Utilize o teclado para introduzir a taxa KVO  OK.
A taxa KVO pode ser definida como 0.

15. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

16. Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto de
administração estão abertos e, em seguida, prima Iniciar.
O ecrã Dose intermitente é apresentado e a perfusão é iniciada com
a primeira dose.
Durante a perfusão, a fase da perfusão (Dose intermitente ou KVO) é apresentada na
barra de indicadores. Além disso, o ecrã apresentará as seguintes informações:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra de
indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.
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•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a
taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total restante para perfusão. À medida que a perfusão avança, este
valor diminui.

•

VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO, se
aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI total programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Tempo p/ dose O tempo restante antes do início da dose seguinte (até ao fim do
intervalo atual; tempo de dose restante + tempo KVO).
• Pausa durante dose
Quando a perfusão está em pausa durante a dose, o tempo até à dose
intermitente seguinte (Tempo p/ dose) está em pausa e não é apresentado.
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• Pausa durante KVO
A bomba pode ser desativada ou colocada em pausa entre doses
intermitentes, sem afetar o agendamento da dose. O tempo para a dose será
apresentado e a bomba também emite um alerta quando chegar a altura da
dose agendada e a perfusão não tiver sido iniciada, relembrando quando
a perfusão deve ser retomada.
Quando a perfusão está em pausa durante KVO, o tempo até à dose
intermitente seguinte (Tempo p/ dose) é apresentado e continua a ser
contado.

•

Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão completa.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.
Para obter mais informações, consulte Ver parâmetros do
sistema na página 219.
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> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o i n t e r mi t e n t e c o m u m a B i b l i o t e c a
d e med i c a m ent o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo intermitente.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos de
perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
No ecrã Nome medic:

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis se não introduzir quaisquer carateres (letras,
números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos medicamentos de
acordo com os caracteres introduzidos.

• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do medicamento
e a perfusão será programada sem os limites da Biblioteca de
medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 148 (Para iniciar uma nova perfusão
intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.

4.

No ecrã Lista medic selecione a linha do medicamento relevante.
Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.
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5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 149 (Para iniciar uma
•
•

•

nova perfusão intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 149
(Para iniciar uma nova perfusão intermitente sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de
diluente está em falta. Será apresentado um ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a quantidade de
medicamentos  OK.
• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.

Prossiga para o Passo 7 na página 149 (Para iniciar uma nova perfusão
intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação
a partir daqui.
Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 149 (Para iniciar uma nova perfusão
intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação
a partir daqui.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada,
prossiga para o Passo 7 na página 149 (Para iniciar uma nova perfusão
intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.
Para obter mais informações sobre a biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Modo intermitente: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões intermitentes:
Atualização de parâmetros de perfusão ...........................................................
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................
Abortar perfusões .............................................................................................
Bloquear o ecrã ................................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente ..........................................................................
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200
202
203

Atualização de parâmetros de perfusão
Os parâmetros de perfusão podem ser modificados utilizando a tecla de função
Ver/ Edit. Além disso, o VTBI para a fase atual (Dose intermitente ou KVO) podem
ser modificados diretamente no visor principal.
> P a r a a t u al i z a r o s p a r â m e t ro s d a f a s e a t u a l a p a r t i r d o v i s or p r i n c i p a l :

1.
2.
3.

No visor principal, selecione o quadro relevante VTBI.
Utilize o teclado para introduzir o novo VTBI  OK.
Reveja o parâmetro apresentado no ecrã Atenção  OK.
Para regressar ao ecrã de perfusão original sem guardar alterações, prima Voltar.
Em seguida, no ecrã VTBI, prima Voltar

> P a r a a t u al i z a r o s p a r â m e t ro s u t i l i za n d o a t e c l a d e f u n ç ã o Ve r / E d i t :

1.
2.
3.

Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione a caixa do parâmetro que pretende modificar.
Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.
Ao alterar a dose intermitente ou o tempo de dose, ser-lhe-á
solicitado que introduza o intervalo da dose.
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4.

Para atualizar parâmetros adicionais, repita os Passos 2-3.
Além das alterações aos parâmetros, também estão disponíveis as seguintes ações:
• Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões
associadas ao paciente atual para 0 mL.
• Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba. (Consulte
Menu Vista na página 218.)

5.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã de perfusão original sem guardar alterações, prima Voltar.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.
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Modo de analgesia controlada pelo paciente (PCA)
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo PCA ................................................................ 157
Iniciar uma perfusão PCA ................................................................................. 158
Modo PCA: Ações de perfusão intermédias .................................................... 165
O modo de analgesia controlada pelo paciente (PCA) permite à bomba administrar
medicação a uma taxa contínua (opcional) e bolus limitados ativados pelo paciente
(através da tecla do ecrã ou do botão de bolus). Um médico pode fornecer bolus
adicionais, utilizando o código de autorização apropriado.
Para obter mais informações sobre o botão de bolus, consulte
Botão de Bolus PCA/PCEA/PIEB na página 53.

Figura 5.6.
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Parâmetros de perfusão: Modo PCA
Os parâmetros de perfusão que se seguem têm de ser definidos para uma
perfusão PCA:

Parâmetro

Descrição/Notas

Taxa contínua

A taxa da perfusão basal. Os valores da taxa contínua podem variar
entre 0,1 e 99,9 mL/h ou ser iguais a zero (perfusão Só bolus).

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado. O VTBI
restante é apresentado no ecrã à medida que a perfusão avança.
Os valores VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL.

Demanda bolus

A quantidade de fluido administrado num único bolus. Os valores
de bolus a pedido podem variar entre 0,1 e 30 mL ou ser iguais
a zero (perfusão apenas contínua).

Interv bolus

O tempo mínimo que deve decorrer entre o fim de um bolus e o início
do bolus seguinte. Depois de terminar uma administração de bolus,
o bolus seguinte fica disponível depois do tempo de bloqueio.

Limite de dose

A opção para escolher se os bolus de paciente são limitados por
número ou por volume. Ao selecionar Nenhum limite, os bolus do
paciente são configurados para o volume máximo permitido, de
acordo com os outros parâmetros definidos para a perfusão,
incluindo o tempo de bloqueio e a demanda bolus.
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Parâmetro

Descrição/Notas

Bolus por 1 h (ou 4 h)
OU
Dose total por 1 h
(ou 4 h)

A dose máxima OU o número máximo de bolus que pode ser
administrado durante um período de 1 hora (ou 4 horas). (Um
utilizador com códigos de autorização elevados pode definir os
parâmetros de 1 hora ou de 4 horas.) O limite de dose total leva
em conta a medicação administrada por:
Taxa contínua
Sim
Bolus pedido
Sim
Dose ataque
Sim
Bolus clínico
Sim
Todas as doses, incluindo os bolus administrados por um médico,
são levadas em consideração.
Quando o limite de dose total é atingido, é bloqueada a ativação
de bolus adicionais pelo paciente.

Dose ataque

Uma função opcional que inicia a perfusão com um bolus clínico.
Os valores da dose de ataque podem variar entre 0,1 e 30 mL.
Para utilizar esta função, esta tem de estar ativada. Para obter mais
informações, consulte Menu Opções PCA na página 226.

Iniciar uma perfusão PCA
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma nova
perfusão PCA.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
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> P a r a i n i c i a r um a n o v a p e r f us ã o P C A s e m B i b l i o t e c a d e m e d i c a m e n t o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo PCA.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos
de dosagem.
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 7.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK.
Em seguida, prossiga para o Passo 6.

6.

No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para o Passo 9.

7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8.
9.

No ecrã Peso paciente, utilize o teclado para introduzir o peso do paciente  OK
No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
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10. Utilize o teclado para introduzir o valor VTBI  OK.
11. Utilize o teclado para introduzir o valor de Taxa contínua  OK.
A taxa contínua pode ser definido como zero.

12. Utilize o teclado para introduzir o valor de Demanda bolus  OK.
13. Utilize o teclado para introduzir o valor para o Interv bolus  OK.
14. No ecrã Tipo limite dose, especifique se os bolus disponíveis para o paciente
devem ser limitados:
• Sim: Prossiga para o Passo 15.
• Não: Prossiga para o Passo 16.
Se selecionar Não no ecrã Limite dose, os bolus do paciente serão
definidos como o máximo permitido, de acordo com os outros
parâmetros definidos para a perfusão, incluindo o tempo de
bloqueio e a demanda de bolus.

15. No ecrã Tipo limite dose, selecione o tipo de limite a aplicar à perfusão e prossiga
para o passo direcionado:

• N° de bolus: Utilize o teclado para introduzir o número máximo de bolus
•

que estarão disponíveis para o paciente no período de uma ou de quatro
horas OK. Prossiga para o Passo 16.
Dose total: Utilize o teclado para introduzir a quantidade máxima de bolus
que pode ser administrada no período de uma ou de quatro horas OK.
Prossiga para o Passo 16.

16. Se o ecrã Adic dose ataque surgir, especifique se pretende programar uma dose
de ataque:

• Sim: Utilize o teclado para introduzir o valor da Dose ataque  OK.
• Não: Prossiga para o Passo 17.
Caso contrário, prossiga para o Passo 17.
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17. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

18. Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto
de administração estão abertos e, em seguida, prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.
Durante a perfusão, a fase de perfusão (Dose ataque, Funcion, Adminins bolus ou
Bolus clínico) é apresentada na barra dos indicadores.
Além disso, o ecrã apresentará as seguintes informações:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra
de indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a
taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total restante para perfusão. À medida que a perfusão avança,
este valor diminui.

•

VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO, se
aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI total programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Tempo bloque: O tempo que falta até o bolus seguinte ficar disponível. Findo
o tempo de bloqueio, este parâmetro muda para Bolus disponíve (quando
está a ser administrado um bolus – dose de ataque, bolus clínico ou bolus
de paciente – este parâmetro não é apresentado).
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•

Temp rest: O tempo máximo restante até ao fim da perfusão completa. Se forem
administrados bolus, este tempo diminui.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.
Para obter mais informações, consulte Ver parâmetros do
sistema na página 219.

> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o P C A c om u m a B i b l i o t e c a d e m e d i c a m e n t o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo PCA.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
No ecrã Nome medic:

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis sem introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.
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• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada fora do ambiente
seguro da Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 159 (Para iniciar uma nova perfusão PCA sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.

4.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.
Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.

5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 159 (Para iniciar uma
•
•

nova perfusão PCA sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 159
(Para iniciar uma nova perfusão PCA sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de
diluente está em falta. Será apresentado um ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Prossiga para o Passo 7 na página 159 (Para iniciar uma nova perfusão PCA
sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
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• Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 159 (Para iniciar uma nova perfusão PCA
sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada,
prossiga para o Passo 7 na página 159 (Para iniciar uma nova perfusão PCA sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Para obter mais informações sobre a biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Modo PCA: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões PCA:
Atualização de parâmetros de perfusão ...........................................................
Administrar um bolus clínico ............................................................................
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................
Abortar perfusões .............................................................................................
Bloquear o ecrã ................................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente ..........................................................................
Ver histórico de perfusão ..................................................................................

165
167
199
200
202
203
224

Atualização de parâmetros de perfusão
No modo PCA, a perfusão tem de ser colocada em pausa para os parâmetros poderem
ser atualizados. Assim que a perfusão é colocada em pausa, pode alterar os parâmetros
da perfusão utilizando a tecla de função Ver/ Edit. Além disso, a taxa contínua e o VTBI
para a fase de perfusão atual podem ser atualizados diretamente a partir do visor
principal. (Durante uma administração de bolus, não é possível alterar os parâmetros.)
> P a r a a t u a l i z a r os p a r â m e t ros p a r a a f a s e a t u al ( B a s a l / B ol u s ) a p a r t i r
do vis or pr inc i pal:

1.
2.
3.
4.

Coloque a perfusão em pausa (Colocar as perfusões em pausa na página 199).
No visor principal, selecione o quadro relevante (Taxa contínua ou VTBI).
Utilize o teclado para introduzir o nova taxa contínua ou VTBI  OK.
Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Pausada sem guardar alterações, prima Voltar. Na taxa
contínua do ecrã VTBI, prima Voltar. Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.

> P a r a a t u a l i z a r o s p a r â m e t ro s u t i l i za n d o a t e c l a d e f u nç ã o Ve r / E d i t :

1.
2.
3.

Coloque a perfusão em pausa (Colocar as perfusões em pausa na página 199).
Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione a caixa do parâmetro que pretende modificar.
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4.

Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.
Quando modificar limitações de bolus a pedido (volume ou tempo
de bloqueio), a bomba solicita ao utilizador que confirme ou ajuste
as outras limitações do bolus.

5.

Para atualizar parâmetros adicionais, repita os Passos 3-4.
Além das alterações aos parâmetros, também estão disponíveis as seguintes
funções:
• Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões
associadas ao paciente atual para 0 mL.
• Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba. (Consulte
Menu Vista na página 218.)
• Hist perfusão: Apresenta um resumo dos eventos de administrações de bolus.
Para obter mais informações, consulte Ver histórico de perfusão na
página 224.

6.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Pausada sem guardar alterações, prima Voltar.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.

166

Manual do Utilizador da Bomba de Perfusão Sapphire

Administrar um bolus clínico
Um bolus de qualquer volume (dentro da gama de segurança predefinida) pode ser
administrado por médicos que possuam um nível de autorização elevado. Um bolus
clínico só pode ser administrado enquanto a perfusão estiver a decorrer. O tempo
de bloqueio é reposto após a administração de um bolus clínico.
> P a r a a d m i n i s t r ar u m b ol u s c l í n i c o :

1.
2.
3.
4.
5.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
Selecione Bolus clínico.
Urilize o teclado para introduzir a palavra-passe apropriada  OK.
No ecrã Bolus clínico, utilize o teclado para introduzir a quantidade de bolus  OK.
Para iniciar o bolus, no ecrã Atenção, prima OK.
O ecrã Bolus clínico é apresentado e o bolus é iniciado.
A taxa de perfusão predefinida do bolus clínico é de 125 mL/h.
Esta predefinição pode ser modificada utilizando um código
de autorização de técnico.
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Modo epidural
Neste modo, a bomba pode fazer perfusões epidurais. A administração epidural está
limitada a perfusões de curta duração (até 96 horas), utilizando cateteres permanentes,
especificamente identificados para administração de fármacos epidurais.
No modo de perfusão Epidural, a bomba pode funcionar num dos submodos seguintes:

•

PCEA (analgesia epidural controlada pelo paciente): administra bolus epidurais,
isoladamente ou em adição, a uma taxa predefinida basal. Em alternativa, apenas
pode ser programada uma perfusão basal (sem bolus).

•

Epidural intermitente: administra perfusões epidurais em intervalos programados
intermitentes. O modo Epidural intermitente também permite a adição de PCEA,
de forma a permitir bolus de paciente durante a perfusão (PIEB).

As características do modo Epidural foram concebidas para suportar os requisitos
especiais de uma perfusão epidural, nomeadamente, VTBI mais baixo, taxa de
perfusão mais baixa e contrapressão mais alta. No modo Epidural intermitente e no
modo PCEA, a taxa de bolus pode ser configurada para 125 mL/h ou 200 mL/h antes
de iniciar a perfusão (para obter mais informações, consulte Menu Opções do modo
epidural na página 227).

Modo epidural: Precauções de segurança
Ao trabalhar com perfusões epidurais, respeite os procedimentos, as diretrizes e os
lembretes de segurança indicados em seguida:

•
•

Antes de programar, verifique sempre se a bomba está no modo de perfusão Epidural.

•

Utilize apenas conjuntos de administração marcados a amarelo para perfusões
epidurais.

•

A administração epidural de fármacos diferentes dos destinados/rotulados para
utilização epidural pode originar lesões graves no paciente.

•
•

Não administre medicamentos não epidurais no modo de perfusão Epidural.
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Para prevenir a perfusão de fármacos não destinados/rotulados para utilização
epidural, não utilize conjuntos de administração com portas de injeção durante
a administração epidural.

Os medicamentos epidurais devem ser administrados no modo de perfusão Epidural.
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Modo de analgesia epidural controlada pelo paciente (PCEA)
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo PCEA .............................................................. 170
Iniciar uma perfusão PCEA ............................................................................... 172
Modo PCEA: Ações de perfusão intermédias .................................................. 177
O modo PCEA permite à bomba administrar medicação a uma taxa contínua (opcional)
e bolus limitados ativados pelo paciente (através da tecla do ecrã ou do botão de
bolus). Um médico pode fornecer bolus adicionais, utilizando o código de autorização
apropriado.
Para obter mais informações sobre o botão de bolus, consulte
Botão de Bolus PCA/PCEA/PIEB na página 53.

Figura 5.7.

Perfil de fluxo PCEA
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Parâmetros de perfusão: Modo PCEA
Os parâmetros de perfusão que se seguem têm de ser definidos para uma perfusão PCEA:
Parâmetro

Descrição/Notas

Taxa contínua

A velocidade à qual o fluido é administrado. Os valores da taxa
contínua podem variar entre 0,1 e 25 mL/h ou ser iguais a zero
(perfusão Só bolus).

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado. O VTBI
restante é apresentado no ecrã à medida que a perfusão avança.
Os valores VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL.

Demanda bolus

A quantidade de fluido administrado num único bolus. Os valores
de bolus a pedido podem variar entre 0,1 e 30 mL ou ser iguais
a zero (perfusão apenas contínua).

Interv bolus

O tempo mínimo que deve decorrer entre o fim de um bolus
e o início do bolus de paciente seguinte. Depois de terminar
uma administração de bolus, o bolus de paciente seguinte
fica disponível depois do tempo de bloqueio.

Limite de dose

A opção para selecionar se os bolus de paciente são limitados por
número ou volume. Ao selecionar Nenhum limite, os bolus do
paciente são configurados para o volume máximo permitido,
de acordo com os outros parâmetros definidos para a perfusão,
incluindo o tempo de bloqueio e a demanda bolus.
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Parâmetro

Descrição/Notas

Bolus por 1 h (ou 4 h)
OU
Dose total por 1 h
(ou 4 h)

A dose máxima OU o número máximo de bolus que pode ser
administrado durante um período de 1 hora (ou 4 horas). (Um
utilizador com códigos de autorização elevados pode definir os
parâmetros de 1 hora ou de 4 horas.) O limite de dose total leva
em conta a medicação administrada por:
Taxa contínua
Sim
Bolus pedido
Sim
Os bolus administrados por um médico não são levados em
consideração para o limite de dose total:
Dose ataque
Não
Bolus clínico
Não
Quando o limite de dose total é atingido, é bloqueada a ativação
de bolus adicionais pelo paciente.

Dose ataque

Uma função opcional que inicia a perfusão com um bolus clínico.
Os valores da dose de ataque podem variar entre 0,1 e 30 mL.
Para utilizar esta função, esta tem de estar ativada. Para obter mais
informações, consulte Menu Opções do modo epidural na
página 227.
A taxa de bolus aplica-se a todos os bolus administrados durante
a perfusão e é configurada antes do início da programação.
Pode ser definida para 125 mL/h ou 200 mL/h (para obter mais
informações, consulte Menu Opções do modo epidural na
página 227.)
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Iniciar uma perfusão PCEA
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma nova
perfusão PCEA.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o P C E A s e m B i b l i o t e c a d e m e d i c a m e n t o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Epidural.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos
de dosagem.
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento
adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 7.
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• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK. Em
seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK. Em
seguida, prossiga para o Passo 6.

6.

No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para o Passo 9.

7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, utilize o teclado para introduzir o peso
do paciente  OK.

9. No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
10. Utilize o teclado para introduzir o valor VTBI  OK.
11. Utilize o teclado para introduzir o valor de Taxa contínua  OK.
A taxa contínua pode ser definido como zero.

12. Utilize o teclado para introduzir o valor de Demanda bolus  OK.
13. Utilize o teclado para introduzir o valor para o Interv bolus  OK.
14. No ecrã Tipo limite dose, especifique se a perfusão está em conformidade com
os limites de dose:
• Sim: Prossiga para o Passo 15.
• Não: Prossiga para o Passo 16.
Se selecionar Não no ecrã Limite dose, os bolus do paciente serão
definidos como o máximo permitido, de acordo com os outros
parâmetros definidos para a perfusão, incluindo o tempo de
bloqueio e a demanda de bolus.
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15. No ecrã Tipo limite dose, selecione o tipo de limite de dose adequado e prossiga
para o passo direcionado:

• N° de bolus: Utilize o teclado para introduzir o número máximo de bolus
•

que estarão disponíveis para o paciente no período de uma ou de quatro
horas OK. Prossiga para o Passo 16.
Dose total: Utilize o teclado para introduzir a quantidade máxima de bolus
que pode ser administrada no período de uma ou de quatro horas OK.
Prossiga para o Passo 16.

16. Se o ecrã Adic dose ataque surgir, especifique se pretende programar uma dose
de ataque:

• Sim: Utilize o teclado para introduzir o valor da Dose ataque  OK.
• Não: Prossiga para o Passo 17.
Caso contrário, prossiga para o Passo 17.

17. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

18. Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto de
administração estão abertos e, em seguida, prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.
Durante a perfusão, a fase de perfusão atual (Dose ataque, Funcion, Adminins bolus ou
Bolus clínico) é apresentada na barra de indicadores.
Além disso, o ecrã apresentará as seguintes informações:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra de
indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h,
a taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.
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•

VTBI: Volume total restante para perfusão. À medida que a perfusão avança,
este valor diminui.

•

VI/Total: O volume total que foi administrado durante a perfusão atual (incluindo
KVO, se aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI total
programado. À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total
permanece constante.

•

Tempo bloque: O tempo que falta até o bolus seguinte ficar disponível.
Findo o tempo de bloqueio, este parâmetro muda para Bolus disponíve.
Quando um bolus está a ser administrado (dose de ataque, bolus
clínico ou bolus paciente), este parâmetro não é apresentado.

•

Temp rest: O tempo máximo restante até ao fim da perfusão completa. Se forem
administrados bolus, este tempo diminui.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.
Para obter mais informações, consulte Ver parâmetros do
sistema na página 219.

> Para iniciar uma nova perfusão PCEA com uma Biblioteca de medicamentos:

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Epidural.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos de
perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
No ecrã Nome medic:

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis sem introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.
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• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada sem os limites
da Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 172 (Para iniciar uma nova perfusão PCEA sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.

4.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.
Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.

5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 173 (Para iniciar uma
•
•

nova perfusão PCEA sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 173
(Para iniciar uma nova perfusão PCEA sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de
diluente está em falta. Será apresentado um ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.
Prossiga para o Passo 7 na página 173 (Para iniciar uma nova perfusão PCEA
sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
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• Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 173 (Para iniciar uma nova perfusão PCEA
sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada,
prossiga para o Passo 7 na página 173 (Para iniciar uma nova perfusão PCEA sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Para obter mais informações sobre a biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.

Modo PCEA: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões PCEA:
Atualização de parâmetros de perfusão ...........................................................
Administrar um bolus clínico ............................................................................
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................
Abortar perfusões .............................................................................................
Bloquear o ecrã ................................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente ..........................................................................
Ver histórico de perfusão ..................................................................................

177
194
199
200
202
203
224

Atualização de parâmetros de perfusão
No modo PCEA, a perfusão tem de ser colocada em pausa para os parâmetros poderem
ser atualizados. Assim que a perfusão é colocada em pausa, pode alterar os parâmetros
da perfusão utilizando a tecla de função Ver/ Edit. Além disso, a taxa contínua e o VTBI
para a fase de perfusão atual podem ser modificados diretamente a partir do visor
principal. (Durante uma administração de bolus, não é possível alterar parâmetros.)
> P a r a a t u a l i z a r os p a r â m e t ros p a r a a f a s e a t u al ( B a s a l / B ol u s ) a p a r t i r d o
visor principal:

1.
2.

Coloque a perfusão em pausa (Colocar as perfusões em pausa na página 199).
No visor principal, selecione o quadro relevante (Taxa contínua ou VTBI).

Utilizar os modos de perfusão

177

3.
4.

Utilize o teclado para introduzir o nova taxa contínua ou VTBI  OK.
Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Pausada sem guardar alterações, prima Voltar. Na taxa
contínua do ecrã VTBI, prima Voltar. Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.

> P a r a a t u al i z a r o s p a r â m e t ro s u t i l i za n d o a t e c l a d e f u n ç ã o Ve r / E d i t :

1.
2.
3.

Coloque a perfusão em pausa (Colocar as perfusões em pausa na página 199).

4.

Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.

Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione a caixa do parâmetro que pretende modificar.

Ao modificar as limitações de bolus a pedido (volume ou tempo de
bloqueio), a bomba solicita que confirme ou ajuste as outras
limitações do bolus.

5.

Para atualizar parâmetros adicionais, repita os Passos 3-4.
Além das alterações aos parâmetros, também estão disponíveis as seguintes
funções:
• Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões
associadas ao paciente atual para 0 mL.
• Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba.
(Consulte Menu Vista na página 218.)
• Hist perfusão: Apresenta um resumo dos eventos de administração de
medicação. Para obter mais informações, consulte Ver histórico de
perfusão na página 224.

6.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Pausada sem guardar alterações, prima Voltar.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.
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Administrar um bolus clínico
Um bolus de qualquer volume (dentro da gama de segurança predefinida) pode ser
administrado por médicos que possuam níveis de autorização elevados. Um bolus
clínico só pode ser administrado enquanto a perfusão estiver a decorrer. O tempo
de bloqueio é reposto após a administração de um bolus clínico.
> P a r a a d m i n i s t r ar u m b ol u s c l í n i c o :

1.
2.
3.
4.
5.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
Selecione Bolus clínico.
Urilize o teclado para introduzir a palavra-passe apropriada  OK.
Utilize o teclado para introduzir a quantidade de bolus  OK.
Para iniciar o bolus, no ecrã Atenção, prima OK.
O ecrã Bolus clínico é apresentado e o bolus é iniciado.
A taxa de todos os bolus durante PCEA é definida antes da
programação da perfusão. Pode ser definida para 125 mL/h ou
200 mL/h (para obter mais informações, consulte Menu Opções
do modo epidural na página 227)
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Modo epidural intermitente
As secções seguintes serão revistas:
Parâmetros de perfusão: Modo epidural intermitente ..................................... 182
Iniciar uma perfusão intermitente epidural ....................................................... 184
Modo epidural intermitente: Ações de perfusão intermédias ......................... 192
Neste modo, pode programar doses epidurais (bolus) que são administradas a uma
taxa de 125 mL/h ou 200 mL/h e que são repetidas em intervalos ou ciclos regulares.
O intervalo de dose é a frequência temporal a que a dose intermitente é administrada.
É possível programar uma taxa contínua para funcionar entre as doses intermitentes.

Figura 5.8.
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Perfil de fluxo epidural intermitente
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A bomba Sapphire também pode ser configurada para suportar PIEB (Bolus epidurais
programados intermitentes). Quando está ativada, a opção de adicionar PCEA está
disponível no ecrã Iniciar. Tenha em atenção que, em qualquer caso, uma perfusão
epidural intermitente terá início com uma dose intermitente.
O paciente poderá ativar um bolus de paciente entre as doses intermitentes, exceto
durante o período de tempo do bloqueio imediatamente após uma dose intermitente
ou qualquer outro bolus. Se o tempo restante do bolus de paciente até à dose
intermitente agendada seguinte for inferior ao tempo de bloqueio, a dose intermitente
seguinte será adiada para se ajustar ao tempo de bloqueio.
Ao contrário do bolus do paciente, o médico poderá administrar um bolus clínico
dentro do tempo de bloqueio imediatamente após a dose intermitente.

Figura 5.9.

Perfil de fluxo epidural intermitente com PCEA

Para utilizar a opção PIEB, esta tem de estar ativada (requer um
código de autorização elevado). Consulte Menu Opções do
modo epidural na página 227.
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Para obter mais informações sobre o botão de bolus, consulte
Botão de Bolus PCA/PCEA/PIEB na página 53.

Quando a opção PIEB está ativada, pode definir os parâmetros de perfusão
PCEA imediatamente após a programação da perfusão epidural intermitente
(Iniciar uma perfusão PIEB na página 189).

Parâmetros de perfusão: Modo epidural intermitente
Os parâmetros de perfusão que se seguem têm de ser definidos para uma perfusão
intermitente epidural:
Parâmetro

Descrição/Notas

VTBI

A quantidade total de fluido que vai ser administrado. O VTBI
restante é apresentado no ecrã à medida que a perfusão avança.
Os valores VTBI podem variar entre 0,1 e 9999 mL.

Dose Intermitente

A quantidade de cada dose intermitente. Os valores podem
variar entre 0,1 e 30 mL.

Intervalo dose

A frequência de administração da dose intermitente (dose
intermitente + taxa contínua). As doses intermitentes podem
ser administradas com uma frequência de 5 minutos de intervalo.
Por conseguinte, o intervalo de dose mínimo programável
é o tempo da dose intermitente mais 5 minutos. Esta regra
aplica-se mesmo quando a taxa contínua está definido como 0.

Taxa contínua

A taxa de fluidos administrados entre doses, para prevenir
coagulação no cateter epidural. A taxa contínua pode ser
definido de 0 a 25 mL/h (o intervalo varia de acordo com
o volume da dose intermitente e o intervalo de dose inserido).

Demanda bolus*

A quantidade de fluido administrado num único bolus. Os
valores de bolus a pedido podem variar entre 0,1 e 30 mL.

Interv bolus*

O tempo mínimo que deve decorrer entre o fim de um bolus
a pedido e o início do bolus a pedido seguinte. Depois de
terminar uma administração de bolus, o bolus a pedido seguinte
fica disponível depois do tempo de bloqueio.
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Parâmetro

Descrição/Notas

Bolus por 1 h (ou 4 h)
OU
Dose total por 1 h

A dose máxima OU o número máximo de bolus que pode ser
administrado durante um período de 1 hora (ou 4 horas). (Um
utilizador com códigos de autorização elevados pode definir os
parâmetros de 1 hora ou de 4 horas.) O limite de dose total leva
em conta a medicação administrada por:
Taxa contínua
Sìm
Dose Intermitente
Sìm
Bolus pedido
Sìm
Os bolus administrados por um médico não são levados em
consideração para o limite de dose total:
Bolus clínico
Não
Quando o limite de dose total é atingido, é bloqueada a ativação
de bolus adicionais pelo paciente.

(ou 4 h)*

* Aplicável apenas ao programar a Epidural intermitente com PCEA.
A taxa de bolus aplica-se a todos os bolus administrados durante
a perfusão. A taxa de bolus pode ser configurada para 125 mL/h
ou 200 mL/h antes de programar a perfusão (para obter mais
informações, consulte Menu Opções do modo epidural na
página 227).
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Iniciar uma perfusão intermitente epidural
O procedimento que se segue explica como programar a bomba para iniciar uma
perfusão intermitente epidural nova.
Se for relevante, pode saltar a programação utilizando os
procedimentos Rep última perfusão ou Programas predef para
iniciar a perfusão. Para obter mais informações, consulte Iniciar
novas perfusões: Atalhos na página 195.
> P a r a i ni c i a r u m a no v a p er fu s ã o E p i d u r a l i n t e r mi t e n t e s e m B i b l i o t e c a
d e m e d i c a m en t o s :

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Epidural.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
Se for apresentado o ecrã Método de dosagem, selecione a opção adequada:

• mL: Prossiga para o Passo 7.
• Cálculo da dose: Prossiga para o Passo 4.
As unidades baseadas no peso estão disponíveis para ambos os métodos de dosagem.
Caso contrário, prossiga para o Passo 10.

4.

No ecrã Concentração unids, selecione as unidades de medicamento adequadas.
Para apresentar unidades de concentração adicionais, prima Segu.

5.

Segundo a configuração da bomba, será apresentado um dos seguintes ecrãs:

• Concentração: No ecrã Concentração, utilize o teclado para introduzir
a Concentração  OK. Em seguida, prossiga para o Passo 7.

• Quant medic: Utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

Em seguida, utilize o teclado para introduzir o Volume diluente  OK.
Em seguida, prossiga para o Passo 6.

6.
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Se a unidade de medicamento selecionada for Milhões unid, prossiga para
o Passo 9.

7.

Se o ecrã Peso paciente for apresentado, especifique se a perfusão é baseada
no peso:

• Sim: Prossiga para o Passo 8.
• Não: Prossiga para o Passo 9.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

No ecrã Peso paciente, utilize o teclado para introduzir o peso do paciente  OK.
No ecrã Unids taxa dose, selecione as unidades de taxa de dose adequadas.
Utilize o teclado para introduzir o valor VTBI  OK.
Utilize o teclado para introduzir a Dose intermitente  OK.
Utilize o teclado para introduzir o Intervalo dose  OK.
Utilize o teclado para introduzir o Fluxo contínuo  OK.
O Taxa contínua pode ser definido como zero.

14. Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.
Se a bomba estiver configurada para suportar a opção PIEB, os
parâmetros de perfusão PCEA podem ser programados neste
momento. Para obter instruções mais detalhadas, aceda a Para

iniciar uma nova perfusão PIEB sem Biblioteca de
medicamentos (Passo 3 na página 189).

15. Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto de
administração estão abertos e prima Iniciar.
O ecrã Dose intermitente é apresentado e a perfusão é iniciada com
a primeira dose.
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Durante a perfusão, a fase da perfusão (Dose intermitente ou Taxa contínua)
é apresentada na barra de indicadores. Além disso, o ecrã apresentará as seguintes
informações:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra
de indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a
taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total restante para perfusão. À medida que a perfusão avança, este
valor diminui.

•

VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO, se
aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI total programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão atual. Este parâmetro
permanece constante ao longo do período de espera.

•

Tempo p/ dose: O tempo restante até ao início da dose intermitente seguinte.
Quando a perfusão está em pausa (dose intermitente ou taxa
contínua), o tempo até à dose intermitente seguinte está em
pausa e não é apresentado.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.
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> P a r a i n i c i a r um a n o v a p e r f us ã o E p i d u r a l i n t e r mi t e n t e c o m um a B i b l i o t e c a
d e m ed i ca me n to s:

1.

Na barra de indicadores, verifique se a bomba está no modo Epidural.
Para obter mais informações relativamente à alteração dos modos
de perfusão, consulte Selecionar modo de perfusão na
página 77.

2.
3.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão.
No ecrã Nome medic,

• Utilize o teclado para introduzir o nome do medicamento e, em seguida,
prima Localiz e prossiga para o Passo 4.

A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os
medicamentos disponíveis sem introduzir quaisquer carateres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos
medicamentos de acordo com os caracteres introduzidos.

• Se o medicamento necessário não for encontrado na Biblioteca de

medicamentos, prima a tecla Escolher geral na barra de ferramentas:
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada sem os limites
da Biblioteca de medicamentos.

No ecrã Atenção, confirme a seleção Geral e prima OK.
Prossiga para o Passo 3 na página 184 (Para iniciar uma nova perfusão Epidural
intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.

4.

No ecrã Lista medic, selecione a linha do medicamento relevante.

Para apresentar medicamentos adicionais, prima Segu.
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5.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis seja apresentada, selecione
o perfil de medicamento adequado e avance em conformidade para o passo
direcionado para:

• Sem concentração: prossiga para o Passo 7 na página 185 (Para iniciar uma
•
•

nova perfusão Epidural intermitente sem Biblioteca de medicamentos)
e continue a programação a partir daqui.
Apenas diluente (por exemplo, 10 mL): prossiga para o Passo 7 na página 185
(Para iniciar uma nova perfusão Epidural intermitente sem Biblioteca
de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Concentração parcial: a quantidade de medicamento ou o volume de
diluente está em falta. Será apresentado um ecrã do valor em falta:
• No ecrã Quant medic, utilize o teclado para introduzir a Quant medic  OK.

• No ecrã Volume diluente, utilize o teclado para introduzir o Volume
diluente  OK.
No ecrã Atenção, confirme a concentração e prima OK.

•

Prossiga para o Passo 7 na página 185 (Para iniciar uma nova perfusão
Epidural intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.
Concentração total:
Prossiga para o Passo 7 na página 185 (Para iniciar uma nova perfusão
Epidural intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue
a programação a partir daqui.

Caso a lista dos perfis de medicamentos disponíveis não seja apresentada, prossiga
para o Passo 10 na página 185 (Para iniciar uma nova perfusão Epidural
intermitente sem Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir
daqui.
Para obter mais informações sobre a biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Iniciar uma perfusão PIEB
O procedimento que se segue explica como programar uma Epidural intermitente
com PCEA.
> P a r a i n i c i a r um a n o v a p e r f us ã o P IE B s e m B i b l i o t ec a d e m e d i c am e n t o s :

1.

2.

Verifique se a bomba está no modo Epidural intermitente e, em seguida,
programe a perfusão epidural intermitente (Passo 2 na página 184 a Passo 13 na
página 185 em Para iniciar uma nova perfusão Epidural intermitente sem
Biblioteca de medicamentos).
Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Em seguida, prima OK.

3.
4.
5.
6.

No ecrã Iniciar, selecione Adic PCEA.
Utilize o teclado para introduzir o valor de Demanda bolus  OK.
Utilize o teclado para introduzir o valor para o Interv bolus  OK.
No ecrã Tipo limite dose, especifique se os bolus de paciente devem ser ou
não limitados:

• Sim: Prossiga para o Passo 7.
• Não: Prossiga para o Passo 8.
Se selecionar Não no ecrã Limite dose, os bolus do paciente serão
definidos como o máximo permitido, de acordo com os outros
parâmetros definidos para a perfusão, incluindo o tempo de
bloqueio e a demanda de bolus.

7.

No ecrã Tipo limite dose, selecione o tipo de limite de dose adequado e prossiga
para o passo direcionado:

• N° de bolus: Utilize o teclado para introduzir o número máximo de bolus
•

que estarão disponíveis para o paciente no período de uma ou de quatro
horas  OK. Prossiga para o Passo 8.
Dose total: Utilize o teclado para introduzir a quantidade máxima de bolus
que pode ser administrada no período de uma ou de quatro horas  OK.
Prossiga para o Passo 8.
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8.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Em seguida, prima OK.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

9.

Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto de
administração estão abertos e prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.

Durante a perfusão, a fase da perfusão (dose intermitente, taxa contínua ou bolus)
é apresentada na barra de indicadores. Além disso, o visor principal apresentará as
seguintes informações:

•

Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na barra
de indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.

•

Concentração de medicamento: A concentração de medicamento, conforme
introduzida pelo utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/
volume de diluente). Apresentada quando aplicável.

•

Taxa: Taxa de perfusão atual. Para todas as unidades de dose diferentes de mL/h, a
taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu Ver sistema e no ecrã Funcion.

•

VTBI: Volume total restante para perfusão. À medida que a perfusão avança, este
valor diminui.

•

VI/Total: O volume total administrado na perfusão atual (incluindo KVO, se
aplicado durante um período de início tardio)/o valor VTBI total programado.
À medida que a perfusão avança, o VI aumenta e o Total permanece constante.

•

Tempo bloque: O tempo que falta até o bolus seguinte ficar disponível. Findo
o tempo de bloqueio, este parâmetro muda para Bolus disponíve.
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•

Tempo p/ dose: O tempo restante antes do início da dose seguinte (até ao fim
do tempo de intervalo: tempo de dose restante + tempo de taxa contínua).
Quando a perfusão está em pausa (dose intermitente ou taxa
contínua), o tempo até à dose intermitente seguinte está em
pausa e não é apresentado.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo a taxa em mL/h, no ecrã Funcion, prima Ver/ Edit  Ver
sistema  Valores perfusão.

> P a r a i n i c i a r um a n o v a p e r f us ã o P I E B co m u ma Bi b li o te c a d e m ed i ca me n to s:

1.

Verifique se a bomba está no modo Epidural intermitente e, em seguida,
programe a perfusão epidural intermitente (Passo 2 na página 187 a Passo 5 na
página 188 em Para iniciar uma nova perfusão Epidural intermitente com uma
Biblioteca de medicamentos).

2.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

3.

No ecrã Iniciar, selecione Adic PCEA.

Prossiga para o Passo 4 na página 189 (Para iniciar uma nova perfusão PIEB sem
Biblioteca de medicamentos) e continue a programação a partir daqui.
Para obter mais informações sobre a Biblioteca de medicamentos, consulte Capítulo 9:
Biblioteca de medicamentos na página 245.
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Modo epidural intermitente: Ações de perfusão intermédias
As ações que se seguem podem ser realizadas durante perfusões intermitentes
epidurais:
Atualização de parâmetros de perfusão ..........................................................
Administrar um bolus clínico ........................................................................
Colocar as perfusões em pausa .......................................................................
Abortar perfusões ............................................................................................
Bloquear o ecrã ...............................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente .........................................................................
Ver histórico de perfusão .................................................................................

192
194
199
200
202
203
224

Atualização de parâmetros de perfusão
No modo Epidural intermitente, a perfusão tem de ser colocada em pausa para os
parâmetros poderem ser atualizados. Assim que a perfusão é colocada em pausa,
pode alterar qualquer parâmetro de perfusão, utilizando a tecla de função Ver/ Edit.
Além disso, a taxa (taxa contínua ou taxa de dose) e o VTBI da fase de dose
intermitente podem ser modificados diretamente no visor principal (durante uma
administração de bolus, nenhum parâmetro pode ser alterado).
> P a r a a t u al i z a r os p a r â m e t ro s p a r a a f a s e a t u a l ( d os e i n t e r mi t e n t e / t a x a
contínua) a partir do visor principal:

1.
2.

Coloque a perfusão em pausa (Colocar as perfusões em pausa na página 199).

3.
4.

Utilize o teclado para introduzir a nova taxa de dose, taxa contínua ou VTBI  OK.

No visor principal, selecione o quadro relevante (Taxa dose, Taxa contínua
ou VTBI).
Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Pausada sem guardar alterações, prima Voltar. No ecrã
Taxa dose, Taxa contínua ou VTBI, prima Voltar. Em seguida, no ecrã Atenção,
prima OK.
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> P a r a a t u a l i z a r o s p a r â m e t ro s u t i l i za n d o a t e c l a d e f u nç ã o Ve r / E d i t :

1.
2.
3.
4.

Coloque a perfusão em pausa (Colocar as perfusões em pausa na página 199).
Na barra de ferramentas, prima Ver/ Edit.
Selecione a caixa do parâmetro que pretende modificar.
Utilize o teclado para introduzir o novo valor do parâmetro  OK.
Ao alterar a dose intermitente ou a taxa de dose, ser-lhe-á pedido
que confirme ou ajuste o intervalo de dose.

Ao modificar limitações de bolus a pedido (volume ou bloqueio),
a bomba solicita que confirme ou ajuste as outras limitações do bolus.

5.

Para atualizar parâmetros adicionais, repita o Passo 3 ao Passo 4.
Além das alterações aos parâmetros, também estão disponíveis as
seguintes funções:
• Limpar VI acum: Repõe o volume total administrado de todas as perfusões
associadas ao paciente atual para 0 mL.
• Ver sistema: Apresenta vários parâmetros do sistema e da bomba. (Consulte
Menu Vista na página 218.)
• Hist bolus: Apresenta um resumo de administrações de bolus e eventos. Para
obter mais informações, consulte Ver histórico de perfusão na página 224.
Aplica-se apenas quando a epidural intermitente com PCEA tiver sido
programada.

6.

Para confirmar e guardar alterações, prima OK.
Para regressar ao ecrã Pausada sem guardar alterações, prima Voltar. Em seguida,
no ecrã Atenção, prima OK.
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Administrar um bolus clínico
Um bolus de qualquer volume (dentro da gama predefinida) pode ser administrado
por médicos que possuam um código de nível de autorização elevado. Um bolus
clínico só pode ser administrado enquanto a perfusão estiver a decorrer. O tempo de
bloqueio é reposto após a administração de um bolus clínico.
O bolus clínico só é aplicável quando programar a epidural intermitente com PCEA.
> P a r a a d m i n i s t r a r um b ol u s c l í n i c o :

1.
2.
3.
4.
5.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
Selecione Bolus clínico.
Urilize o teclado para introduzir a palavra-passe apropriada  OK.
Utilize o teclado para introduzir a quantidade de bolus  OK.
Para iniciar o bolus, no ecrã Atenção, prima OK.
O ecrã Bolus clínico é apresentado e o bolus é iniciado.
A taxa do bolus clínico, tal como todos os outros bolus no modo
PCEA, é definida antes da programação da perfusão. Pode ser
definida como 125 mL/h ou 200 mL/h (para obter mais informações,
consulte Menu Opções do modo epidural na página 227).
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Capítulo 6: Operações de perfusão básicas
As seguintes secções explicam procedimentos e ações que são habitualmente
executados em todos os modos de perfusão para iniciar e gerir perfusões:
Iniciar novas perfusões: Atalhos ....................................................................... 195
Retomar perfusões depois de a bomba encerrar ............................................. 198
Ações de perfusão intermédias ........................................................................ 199

Iniciar novas perfusões: Atalhos
As seguintes operações de atalho permitem-lhe iniciar uma perfusão sem
a necessidade de introduzir os parâmetros novamente:
Repetir a última perfusão .................................................................................. 195
Utilizar um programa predefinido ..................................................................... 197

Repetir a última perfusão
Repetir última perfusão é um método rápido que permite continuar a perfusão
com um novo saco IV, depois de o primeiro ter ficado vazio ou sido descontinuado
(os mesmos parâmetros de perfusão utilizados para o mesmo paciente). A bomba
guarda automaticamente todos os parâmetros programados, excluindo a linha
secundária, para a última perfusão realizada nesse modo de perfusão. Se um
parâmetro for atualizado enquanto uma perfusão está a decorrer, o parâmetro
atualizado é guardado. As definições da última perfusão são guardadas mesmo
que a última perfusão não tenha sido concluída ou a bomba tenha sido desligada.
Quando utiliza a opção Rep última perfusão, os parâmetros
Hist perfusão, Vol inf acum e Tempo bloq. restante não
são apagados; em vez disso, continuam a contar a partir da
perfusão anterior. Para obter mais informações sobre o volume
infundido acumulado e o histórico de perfusão, consulte
Utilizar a função Novo paciente na página 241.
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As informações sobre perfusões secundárias (Piggyback) não são
guardadas. Esta opção não é relevante para perfusões secundárias.

Repetir última perfusão não está disponível (a cinzento) quando
as definições da bomba diferem das utilizadas na perfusão
anterior. Estas incluem: CCA, definições regionais e tipo de
perfusão PCA/PCEA.

A opção Repetir última perfusão não inclui uma dose de ataque,
mesmo que a perfusão original uma tenha sido programada para
com uma dose de ataque. Se necessário, pode ser administrado
um bolus clínico quando a perfusão começar. Para obter mais
informações, consulte Administrar um bolus clínico na
página 167.
> P a r a re p et i r a ú l t i m a p e r f u s ã o :

1.
2.

No ecrã Início, selecione Rep última perfusão.
Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de
acordo com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

3.

Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto
de administração estão abertos e prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.
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Utilizar um programa predefinido
A função Program predef permite-lhe selecionar uma perfusão com parâmetros
predefinidos. Cada modo de perfusão pode suportar até 10 programas predefinidos.
Os programas predefinidos estão disponíveis apenas no modo de perfusão no qual
foram guardados.
Para a opção Program predef aparecer no ecrã de Início, os
programas predefinidos têm de ser ativados na bomba. Para
obter mais informações, consulte Configurar as definições
gerais na página 211.
> P a r a i n i c i a r um a p e r f u s ã o ut i l iz a n d o a f u n ç ã o d e P ro g r a m a s p re d e f i n i d o s:

1.

No ecrã Início, selecione Program predef.
Se não tiver sido guardado nenhum programa predefinido no
modo de perfusão atual, aparece um ecrã em branco.
Para obter mais informações sobre como adicionar ou modificar
um programa, consulte Criar e editar programas
predefinidos na página 233.

2.

Selecione a fila do programa pretendido.
Para apresentar programas adicionais, prima Segu.
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3.

Reveja os parâmetros apresentados.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

4.

Para iniciar a perfusão, certifique-se de que os grampos no conjunto
de administração estão abertos e prima Iniciar.
O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão é iniciada.

Retomar perfusões depois de a bomba encerrar
Quando a bomba é desligada durante uma perfusão ativa (em funcionamento ou
pausada), é apresentada a opção para retomar a perfusão anterior depois de a bomba
ser ligada. Esta opção aplica-se a todos os modos de perfusão, excluindo NPT:
> P a r a re t o m a r a p e r f u s ã o :

1.
2.

No ecrã Atenção, prima OK.
O ecrã de perfusão Pausada é apresentado.
Prima Solicit contin para retomar a perfusão.

3.

No ecrã Atenção, prima OK para confirmar.
É apresentado o ecrã de funcionamento.
A opção para retomar não estará disponível se a bomba tiver
sido desligada devido a um alarme crítico ou se a perfusão tiver
sido parada.
Quando é carregada uma biblioteca de medicamentos, retomar
a perfusão depois de a bomba encerrar irá manter as alterações
das configurações locais até ao fim do tratamento.
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> Para abortar a perfusão anterior:

•

no ecrã Atenção, prima Sair. O ecrã Início aparece.
Quando é carregada na bomba uma biblioteca de medicamentos,
é apresentado o ecrã Área atend clínico. O utilizador pode aceitar
ou alterar a CCA atual. Para obter mais informações, consulte Área
de atendimento clínico (CCA) na página 246.

Ações de perfusão intermédias
As seguintes secções descrevem procedimentos que são habitualmente
realizados durante uma perfusão:
Colocar as perfusões em pausa ........................................................................
Abortar perfusões .............................................................................................
Bloquear o ecrã ................................................................................................
Ativar o bloqueio do paciente ..........................................................................

199
200
202
203

Colocar as perfusões em pausa
A função Pausa permite parar temporariamente uma perfusão. Pode colocar
perfusões em pausa utilizando quer a tecla de função Pausa solicit, quer, em caso
de emergência, o botão Stop.
Uma mensagem com a indicação de que a perfusão está pausada é apresentada
30 segundos depois de a perfusão entrar em pausa (acústica e visual).
Se premir o botão Stop, a perfusão é parada imediatamente,
sem ser necessário confirmar a ação Pausa. Numa emergência,
é recomendável que coloque a perfusão em pausa utilizando
o botão Stop. Em situações de rotina, é recomendável utilizar
a tecla de função Pausa solicit.

Desligar a bomba depois de a perfusão entrar em pausa permite
ao utilizador retomar a última perfusão, depois de voltar a ligar
a bomba.
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> Para colocar uma perfusão em pausa através da tecla de função Pausa solicit:

•

Na parte de baixo da bomba, prima Stop. Ocorre uma pausa na perfusão.
Quando as funções de bloqueio do paciente ou de ecrã bloqueado
estão ativadas, é necessário confirmar a pausa a partir do ecrã
Atenção, premindo OK.

> P a r a c o l o c a r u m a p e r f u s ã o e m p a u s a u t i l i z a n d o a t ec l a d e f u nç ã o
Pa u s a s o li c i t :

1.
2.
3.

Na barra de ferramentas, prima Pausa solicit.
Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima OK.
Ocorre uma pausa na perfusão.
Se não premir OK dentro de 30 segundos, a perfusão não
é colocada em pausa e o ecrã Funcion surge novamente.

> P a r a re t o m a r u m a p e r f u s ã o q u e e st á e m p a u sa :

1.
2.

Na barra de ferramentas, prima Solicit contin.
Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima OK.

Abortar perfusões
A função de abortar uma perfusão é executada através de um dos seguintes métodos:

•

Colocar em pausa e depois parar a perfusão: esta ação faz a bomba voltar
ao ecrã Início. Não é possível retomar a perfusão após parar.

•

Desligar a bomba: Desliga a bomba a meio da perfusão, utilizando a tecla On/Off.
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Quando a bomba é desligada a meio da perfusão, os parâmetros da perfusão são
guardados. Quando a bomba é novamente ligada, é pedido ao utilizador que
indique se quer ou não continuar com a perfusão parada.
Numa situação de emergência, recomenda-se premir e manter
a tecla ON/OFF durante 5 segundos consecutivos. Tal faz desligar
a bomba sem ser necessário confirmar a ação.
> P a r a c o l o c a r e m p a u s a e d ep oi s p a r a r u m a p e r f u s ã o :

1.
2.

Na parte de baixo da bomba, prima o botão Stop.

3.

Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima Deixar perfusão.

Na barra de ferramentas, prima Deixar.

Não será possível retomar a perfusão após parar.

Quando é carregada na bomba uma biblioteca de medicamentos,
é apresentado o ecrã Área atend clínico. O utilizador pode aceitar
ou alterar a CCA atual. Para obter mais informações, consulte
Área de atendimento clínico (CCA) na página 246.
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> P a r a d e s l i g ar a b o m b a:

1.
2.

Na parte de baixo da bomba, prima a tecla ON/OFF.
Na barra de ferramentas, prima Desl.
Premir e manter a tecla ON/OFF durante 5 segundos consecutivos faz
desligar a bomba (eliminando a necessidade de confirmar).
Em caso de emergência, quando as funções de bloqueio do
paciente ou ecrã bloqueado (Ativar o bloqueio do paciente na
página 203), estão ativadas, o utilizador tem de premir e manter
ON/OFF durante 5 segundos para desligar a bomba,
ou desbloquear a bomba antes de a desligar.

Bloquear o ecrã
Bloquear o ecrã de visualização evita alterações inadvertidas e acidentais nas
definições, desativando a funcionalidade do ecrã tátil. Por motivos de segurança,
recomenda-se bloquear o ecrã enquanto está a decorrer uma perfusão.
> P a r a b l o q u ea r o e cr ã :

1.
2.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Bloquei.
Em Opções bloqu, selecione Ecrã bloqueado.
Os ícones > no visor principal e nas teclas de função da barra de ferramentas
desaparecem. Apenas a tecla de função Prima para desbl ecrã é apresentada
na barra de ferramentas.

> Para desbloquear o ecrã:

1.
2.
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Na barra de ferramentas, prima Prima para desbl ecrã.
Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima OK.
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Ativar o bloqueio do paciente
A função Bloqueio do paciente evita que pessoal não autorizado modifique as
definições da bomba e da perfusão. Neste estado apenas estão disponíveis
funções limitadas. É necessária uma palavra-passe para desbloquear a bomba.
Durante o bloqueio do paciente ou do ecrã, a tecla de função
Pausa solicit não está disponível. Utilize a tecla Stop para colocar
a perfusão em pausa. (Consulte Para colocar uma perfusão em
pausa através da tecla de função Pausa solicit na página 200.)
Para desligar a bomba, prima e mantenha a tecla ON/OFF
durante 5 segundos consecutivos.
> P a r a a t i v a r o b lo q u e i o d o p a c i e n t e :

1.
2.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Bloquei.
No ecrã Opções bloqu, selecione Bloqueio pac.

> P a r a d e s a t i v ar o b l o q u e i o d o p a c i e n t e :

1.
2.

Na barra de ferramentas, prima Prim para desbl paci.
Utilize o teclado para introduzir a palavra-passe correspondente e prima OK.

Terminar perfusão
Quando a perfusão está concluída (todo o VTBI programado administrado),
a bomba ativa automaticamente o KVO (a predefinição ou a taxa de perfusão,
o mais baixo dos dois) e apresenta o resumo da perfusão:

•

VI – volume infundido (VI da perfusão concluída atual. Se o volume infundido
acumulado tiver sido apagado durante esta perfusão, o VI apresenta o volume
infundido a partir desse momento).

•

Taxa – a taxa à qual a perfusão foi administrada

Operações de perfusão básicas
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•

Tempo total – o tempo total da perfusão

O KVO predefinido pode ser definido por um técnico autorizado.

Quando o VTBI restante for de 0,1 mL ou menos, o tempo restante
apresentado no ecrã pode diferir até alguns minutos do tempo
restante real.
> P a r a p ro s s e g u i r c om o K V O e v i s u a l i z a r o e c r ã K VO :

•

Na barra de ferramentas do ecrã Mensagem, prima OK.

> Para descontinuar o KVO:

1.

Na barra de ferramentas do ecrã Mensagem, prima OK.

2.

Na barra de ferramentas do ecrã KVO, prima Deixar.
Quando é carregada uma biblioteca de medicamentos
e o CCA foi alterado durante a perfusão em funcionamento
anterior, é apresentado um ecrã Atenção, a solicitar a confirmação
do novo CCA. Para obter mais informações, consulte Área de
atendimento clínico (CCA) na página 246.
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Capítulo 7: Menu Opções: Configurar,
visualizar e testar
As seguintes secções descrevem as definições de configuração, os elementos
de teste e a visualização dos dados do sistema utilizando o menu Opções:
Opções principais: Descrição geral ..................................................................
Definir o modo de perfusão .............................................................................
Gerir as definições de configuração .................................................................
Utilizar as opções do modo especial ................................................................
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207
226

Opções principais: Descrição geral
O ecrã Opções dá-lhe acesso às definições da bomba configuráveis, aos modos
de teste e aos dados do sistema. O ecrã é apresentado premindo a tecla de função
Opções, na barra de ferramentas do ecrã Início.
O ecrã Opções dá-lhe acesso a todas as configurações e definições da bomba
Sapphire (por oposição às definições relevantes para uma perfusão específica).
O ecrã também fornece acesso aos componentes de teste e à visualização dos
parâmetros da bomba (por oposição à perfusão) (p. ex., parâmetros do sistema,
registos de eventos e histórico de perfusão).
A tecla de função Opções não está disponível durante uma
perfusão. Algumas das configurações e informações acedidas
a partir do menu Opções também estão disponíveis durante
a perfusão através do menu Ver/ Edit.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Definir o modo de perfusão
A bomba Sapphire é um dispositivo multiplataforma que tem a capacidade
de funcionar em vários modos diferentes. Cada modo de perfusão apresenta
as suas próprias opções únicas. O modo atual é apresentado do lado direito
da barra de indicadores.
A definição do modo de perfusão faz-se no menu Opções. É necessário um
código de autorização de nível Alto ou Técnico para modificar o modo de perfusão.
Quando altera o modo de perfusão, a bomba reverte para
os valores predefinidos do modo recém-selecionado.
> Para alterar o modo de perfusão:

1.
2.
3.

Na barra de ferramentas, prima Opções.

4.

Selecione o modo de perfusão relevante.

No ecrã Opções, selecione Modo perfusão.
Utilizando o teclado, introduza a palavra-passe necessária e, em seguida,
prima OK.

Para aceder aos modos de perfusão PCEA ou Epidural intermitente,
selecione Epidural. Em seguida, selecione o modo de perfusão
Epidural relevante.

Aparece o ecrã Início do modo selecionado.
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Gerir as definições de configuração
As seguintes secções descrevem como visualizar e atualizar as definições
de configuração da bomba:
Gerir as definições de alarme ...........................................................................
Configurar as definições áudio .........................................................................
Configurar as definições gerais ........................................................................
Definir os parâmetros regionais ........................................................................
Testar o funcionamento do sistema ..................................................................
Menu Vista ........................................................................................................
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215
217
218

Quando é carregada uma biblioteca de medicamentos para
a bomba, as configurações locais feitas na bomba permanecem
válidas até o utilizador selecionar um CCA ou desligar a bomba.
Para obter mais informações, consulte Capítulo 9: Biblioteca de
medicamentos na página 245.

Gerir as definições de alarme
O menu Alarmes permite-lhe visualizar e modificar as opções relacionadas com
os alarmes. Apenas utilizadores com níveis de autorização Alto ou Técnico têm
acesso a este menu.
> P a r a a c e d e r a o m e n u Al a r m e s:

•

Na barra de ferramentas do ecrã Início, selecione Opções. Em seguida, selecione
Configuração bomba  Alarmes.

Opção

Descrições/Notas

Unidade oclusão

O formato das unidades de oclusão
(BAR, PSI ou mmHg).

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar

Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Alarmes)
Selecione Unidade
oclusão. Em seguida,
selecione BAR, PSI
ou mmHg.
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Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Alarmes)

Opção

Descrições/Notas

Pressão de
oclusão

A pressão mínima inferior que aciona um
alarme de oclusão. Os intervalos aceitáveis
são de 5,8 a 17,4 PSI, 0,4 a 1,2 BAR ou
300 a 900 mmHg. Um alarme toca quando
a pressão inferior atinge o valor definido
± o nível de sensibilidade do sensor.

Selecione Pressão
de oclusão. Em seguida,
utilize o teclado para
introduzir o valor
desejado  OK.

Bomba inativa

O número de minutos consecutivos em
que não há interação com a bomba após
o qual é acionado o alarme Bomba inativa.
As opções são 2, 5 ou 10 minutos.
Nota: O alarme Bomba inativa não
é ativado quando a bomba está
em Início tardio ou em Espera.

Selecione Bomba
inativa. Em seguida,
selecione 2 min,
5 min ou 10 min.

Finalizando
perfusão

O número de minutos antes de terminar
uma perfusão no qual é gerado um alarme
Finalizando perfusão.

Selecione Finalizando
perf. Em seguida,
selecione 1 min, 3 min,
5 min, 10 min ou Desl.
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Opção

Descrições/Notas

Volume alarm

Define o volume do altifalante para
o sinal de alarme acústico. As opções
são Máximo ou Mínimo.
Quando a opção está definida para
Mínimo, as mensagens são fornecidas
apenas com um sinal visual. Os níveis de
alarme 1, 2 e 3, bem como a mensagem
“Perfusão completa” são fornecidos com
um sinal visual e o sinal acústico mais
baixo permitido, de acordo com
a norma IEC 60601-1-8.
O volume máximo do alarme é de 70 dB.
O volume mínimo do alarme é de 56 dB.
Nota: Os níveis sonoros do sinal de
alarme acústico, que são inferiores
aos níveis ambientais, podem impedir
o reconhecimento do operador das
condições de alarme.
Para obter mais informações sobre
mensagens e alarmes, consulte Capítulo

Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Alarmes)
Selecione Volume
alarm. Em seguida,
selecione Máximo
ou Mínimo.

10: Alarmes e resolução
de problemas na página 255.
Existe uma opção Rein automat, disponível apenas para
configuração por técnicos autorizados. Esta opção permite
que a bomba reinicie automaticamente a perfusão, desde
que a oclusão tenha sido resolvida.
Se a oclusão não for resolvida dentro de 40 segundos ou se
o utilizador optar por sair do processo, o alarme de oclusão
inferior é ativado (surge dentro de alguns segundos). Pode
ocorrer um reinício automático da oclusão até 5 vezes por hora.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Configurar as definições áudio
O menu Definições áudio permite-lhe visualizar e modificar as definições da bomba
relacionadas com o áudio. Apenas utilizadores com níveis de autorização Alto ou
Técnico têm acesso a este menu.
> P a r a a ce d e r a o m en u D e f i n i ç õe s á u d i o :

•

Na barra de ferramentas do ecrã Início, selecione Opções. Em seguida, selecione
Configuração bomba  Definições áudio.
Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)

Opção

Descrições/Notas

Tecla volume

Define o volume do altifalante para
o sinal acústico gerado quando
os utilizadores selecionam funções
e primem teclas na bomba.

Selecione Tecla volume.
Em seguida, selecione
Baixo, Alto ou Desl.

Volume alarm

Define o volume do altifalante para
o sinal de alarme acústico. As opções
são Máximo ou Mínimo.
Quando a opção está definida para
Mínimo, as mensagens são fornecidas
apenas com um sinal visual. Os níveis de
alarme 1, 2 e 3, bem como a mensagem
“Perfusão completa” são fornecidos com
um sinal visual e o sinal acústico mais
baixo permitido, de acordo com a norma
IEC 60601-1-8.
O volume máximo do alarme é de 70 dB.
O volume mínimo do alarme é de 56 dB.
Nota: Os níveis sonoros do sinal de
alarme acústico, que são inferiores
aos níveis ambientais, podem impedir
o reconhecimento do operador
das condições de alarme.
Para obter mais informações sobre
mensagens e alarmes, consulte

Selecione Volume
alarm. Em seguida,
selecione Máximo
ou Mínimo.

Capítulo 10: Alarmes e resolução
de problemas na página 255.
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Opção

Descrições/Notas

Botão de Bolus

Configura o sinal acústico Bolus, gerado
quando o botão de bolus é premido.
Quando a opção está configurada para
Sempre lig, é gerado um sinal acústico
de cada vez que o botão de bolus
é premido. Quando a opção está
configurada para Durante bolus,
é gerado um sinal acústico quando
o botão de bolus é premido
e o bolus está disponível.

Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)
Selecione Manuseio
Bolus. Em seguida,
selecione Sempre lig
ou Durante bolus.

Configurar as definições gerais
O menu Defin gerais permite-lhe ver as definições da bomba básicas e modificá-las de
acordo com os requisitos médicos. Apenas utilizadores com níveis de autorização Alto
ou Técnico têm acesso a este menu.
> P a r a a c e d e r a o m e n u D e f i n g e r a i s:

•

Na barra de ferramentas do ecrã Início, selecione Opções. Em seguida, selecione
Configuração bomba  Defin gerais.

Opção

Descrições/Notas

CCA atual

Utilizado para selecionar a CCA para
a qual a bomba deve ser definida.
Surge apenas quando a Biblioteca
de medicamentos é carregada.
Para obter mais informações, consulte

Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)
Selecione CCA atual.
Selecione a CCA
adequada; em seguida, no
ecrã Atenção prima OK.

Área de atendimento clínico (CCA) na
página 246.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Opção

Descrições/Notas

Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)

Iniciar configur

Define a configuração do ecrã Início. Para
obter mais informações, consulte Menu
Iniciar configuração na página 215.

Consulte Menu Iniciar
configuração na
página 215.

Nível autorização

Define o nível de bloqueio de autorização
da bomba. Para obter mais informações,
consulte Gerir os níveis de
autorização na página 229.

Selecione Nível
autorização. Em
seguida, introduza uma
palavra-passe e selecione
Baixo, Média, Alto
ou Tec.

Perm início
tardio.

Esta ação permite aos utilizadores
iniciarem uma perfusão num momento
posterior. O utilizador pode definir um
período de atraso específico ou configurar
a bomba para Espera.
Para obter mais informações, consulte
Utilizar a função Definir atraso na
página 236.

Selecione a fila Perm
início tardio, para
comutar a opção
entre Liga e Desl.

Vol de preench

A quantidade de fluido utilizado para
efetuar o preenchimento do conjunto
de administração quando se realiza
o preenchimento automático. O intervalo
aceitável é de 2 a 25 mL.

Selecione Vol de
preench. Em seguida,

Permite ao utilizador configurar o nível
de luminosidade do ecrã para uma
perfusão em funcionamento. A luz de
fundo também pode ser modificada
durante uma perfusão em funcionamento.
As opções Desligar e Parcial desta função
poupam energia e favorecem uma vida
mais longa da bateria.

Selecione Luz de fundo.
Em seguida, selecione
Liga, Desl ou Parcial.

Luz de fundo
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Opção

Descrições/Notas

Lembrete
preench

Esta ação ativa um lembrete para
o utilizador preencher o conjunto
de administração antes de iniciar
uma perfusão.
Para obter mais informações,
consulte Preenchimento

Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)
Selecione a fila Lembrete
preench para comutar a
opção entre Liga e Desl.

automático utilizando a bomba na
página 93.
Bolus avançado

Lembrete Bolus

Esta ação permite aos utilizadores
programarem um bolus introduzindo
a taxa, a quantidade e o tempo. Quando
esta opção está desativada, o bolus
é programado apenas pela quantidade
e a taxa é a taxa de bolus predefinida.
A opção está disponível apenas quando
a opção Permitir bolus é ativada (através
de um código de autorização de técnico).
Aplicável apenas para o modo de
perfusão Contínuo.
Para obter mais informações, consulte
Administrar um bolus na página 115.

Selecione a fila Bolus
avançado para

Esta ação ativa um lembrete para
o utilizador ligar o botão de bolus antes de
iniciar uma perfusão PCA, PCEA ou PIEB
que inclua bolus do paciente. O lembrete:

Selecione a fila Lembrete
bolus para comutar

• Dá instruções para ligar o botão bolus

comutar a opção
entre Liga e Desl.

a opção entre
Liga e Desl.

diretamente à bomba.

• Verifica a funcionalidade – a pressão
do bolus é reconhecida pela bomba.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)

Opção

Descrições/Notas

Bloqueio P. auto

Ativa/desativa o bloqueio do paciente,
uma função de segurança que requer
a introdução de palavra-passe para fazer
quaisquer alterações de parâmetros.
Quando a opção está ativada, o bloqueio
do paciente é automaticamente ativado
quando a perfusão começa (Ativar o
bloqueio do paciente na página 203).

Selecione a fila Bloqueio
P. auto para comutar

Ativa/desativa a apresentação à distância
dos principais parâmetros da perfusão
durante uma perfusão em funcionamento.
Estes incluem informação do
medicamento, modo de perfusão
(indicação de cor), taxa de perfusão
e a fase (dose, taxa contínua, etc.).
A proteção de ecrã surge 30 segundos
depois do início do programa de perfusão
sem a bomba ter sido tocada.
A proteção de ecrã não surge nos
seguintes casos: Início tardio, fim
da perfusão KVO ou durante uma
administração de bolus.
A proteção de ecrã desaparece nos
seguintes casos:

Selecione a fila Proteção
de ecrã para comutar
a opção entre
Liga e Desl.

Proteção de ecrã

a opção entre
Liga e Desl.

• Alarme – o ecrã volta para o ecrã
de alarme

• Tocar no ecrã – o ecrã volta para
o ecrã Funcion

• Perfusão está em pausa – o ecrã
volta para o ecrã Pausada.
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Menu Iniciar configuração
> P a r a a c e d e r a o m e n u I n i ci a r c on f i g u r a çã o : Na barra de ferramentas do ecrã

Início, selecione Opções. Em seguida, selecione Configuração bomba  Defin
gerais  Iniciar configur
Para modificar
um parâmetro
(no ecrã Defin gerais)

Opção

Descrições/Notas

Rep última
perfusão

Permite ao utilizador iniciar perfusões,
utilizando os mesmos parâmetros de
perfusão para o mesmo paciente.
Quando a opção está ativada, o botão
Rep última perfusão aparece no ecrã
Iniciar da bomba.
Para obter mais informações, consulte
Repetir a última perfusão na
página 195.

Selecione a fila Rep
última perfusão para

Permite ao utilizador iniciar uma perfusão
utilizando parâmetros de perfusão
predefinidos. Quando a opção está
ativada, o botão Program predef aparece
no ecrã Início da bomba.
Para obter mais informações, consulte

Selecione a fila

Pré-programa

comutar a opção entre
Liga e Desl.

Pré-programa, para
comutar a opção entre
Liga e Desl.

Criar e editar programas
predefinidos na página 233.

Definir os parâmetros regionais
O menu Regional controla as definições da data, hora, idioma e formato US. Apenas
utilizadores com níveis de autorização Alto ou Técnico têm acesso a este menu.
> P a r a a c e d e r a o m e n u R e g i o na l :

•

Na barra de ferramentas do ecrã Início, selecione Opções. Em seguida, selecione
Configuração bomba  Regional.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Os seguintes procedimentos explicam como configurar as definições do
menu Regional.
> Para definir a data:

1.
2.

Selecione o quadro Data.

3.

Para confirmar as novas definições, prima OK.

Utilize o teclado para introduzir os valores (2 dígitos cada) para o dia, o mês
e o ano. (Quando está definido o formato US, a ordem é mês, dia e ano.)

> Para definir a hora:

1.
2.

Selecione o quadro Tempo.

3.

Se for necessário, passe as unidades de tempo de AM para PM ou vice-versa,
premindo a tecla de função AM/PM. (Este passo é relevante apenas quando
se define o formato US.)

4.

Para confirmar as novas definições, prima OK.

Utilize o teclado para introduzir os valores (2 dígitos cada) para as horas
e os minutos.

> Para definir o idioma:

1.
2.

Selecione o quadro Idioma.
Selecione o idioma desejado.

Em algumas bombas, o idioma predefinido está listado.

3.

Para confirmar as novas definições, prima OK.

> P a r a d e f i n i r o f o r ma t o U S :

1.
2.
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Selecione o quadro Formato US.
Comute as definições entre Liga e Desl.
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3.

Para confirmar as novas definições, prima OK.
A data surge no formato mês/dia/ano e a hora é apresentada no
formato de 12 horas (am/pm) quando esta definição estiver ligada.

Testar o funcionamento do sistema
O menu Testar sistema permite-lhe testar as funcionalidades básicas do sistema.
Apenas utilizadores com níveis de autorização Alto ou Técnico têm acesso a este menu.
> P a r a a c e d e r a o m e n u Tes t a r s is t e m a :

•

Na barra de ferramentas do ecrã Início, selecione Opções. Em seguida, selecione
Configuração bomba  Testar sistema.

Opção

Descrições/Notas

Alarme alto

• Ligado: Ouve-se o sinal acústico com volume alto.
• Desligado: Sem sinal acústico.

Alarme baixo

• Ligado: Ouve-se o sinal acústico com volume baixo.
• Desligado: Sem sinal acústico.

LED alarme

• Ligado: O LED vermelho (alarme) está aceso.
• Desligado: O LED vermelho (alarme) não está aceso.

LED Charge

• Ligado: O LED amarelo (carga) está aceso.
• Desligado: O LED amarelo (carga) não está aceso.

LED Run

• Ligado: O LED verde (funcionamento) está aceso.
• Desligado: O LED verde (funcionamento) não está aceso.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Opção

Descrições/Notas

Sensor porta

• Fechado: A porta de segurança está fechada.
• Aberto: A porta de segurança está aberta.

Botão de bolus

• Libert.: O botão não está premido.
• Premid: O botão está premido.

Menu Vista
O menu Vista dá acesso às definições da bomba atuais e faz uma lista dos eventos
que são detetados pelo sistema. As categorias principais são:
Categoria

Descrição/Notas

Ver sistema

Apresenta uma vista das definições atuais do sistema e permite
a atualização das definições. Para obter mais informações,
consulte Ver parâmetros do sistema na página 219.

Registo de eventos

Apresenta uma vista dos eventos registados pelo sistema, tais como
a alteração do nível de autorização, a programação dos parâmetros
de perfusão, os alarmes ativados, etc. Para obter mais informações,
consulte Ver o registo de eventos na página 223.

Histórico de perfusão
(apenas modos de
perfusão PCA, PCEA e
Epidural intermitente)

Fornece uma vista dos bolus e a quantidade total de medicação
administrada durante uma perfusão PCA, PCEA ou PIEB. O histórico
de perfusão está associado a um paciente. Para obter mais
informações, consulte Ver histórico de perfusão na página 224.

> P a r a a ce d e r a o m en u V i s t a n o e cr ã I ní c i o :

1.
2.

Na barra de ferramentas do ecrã Início, selecione Opções.
No ecrã Opções, selecione Vista.

> P a r a a ce d e r a o e c r ã Ve r s i ste m a n o e c r ã Fu n c i on :

1.
2.
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Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, selecione Ver/ Edit.
Na barra de ferramentas do ecrã Ver/ Edit, selecione Ver sistema.
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Ver parâmetros do sistema
O ecrã Ver sistema permite-lhe ver as definições do sistema e os parâmetros de
perfusão atuais, bem como atualizar as definições selecionadas. Pode navegar
pelas páginas das definições, premindo as teclas de função Segu. e Voltar.
As seguintes definições aparecem em todos os modos de perfusão:
Definição

Descrição/Notas

Valores perfusão

Apresenta todos os parâmetros programados da perfusão atual,
incluindo o fluxo em mL/h. Aplicável apenas numa perfusão ativa
ou durante o modo de Espera.
Premir > apresenta os parâmetros.

Volume alarm

O volume do sinal de alarme acústico (Máximo ou Mínimo).
A definição pode ser modificada premindo >, e em seguida
selecionando uma definição.

Oclusão

O nível de pressão inferior que ativa o alarme de oclusão.
Para obter mais informações, consulte Gerir as definições
de alarme na página 207.
A definição pode ser modificada premindo >, introduzindo
um valor com o teclado e, em seguida, premindo OK.

Autorização

Nível de autorização de bloqueio atual. Para obter mais
informações, consulte Gerir os níveis de autorização na
página 229.
A definição pode ser modificada premindo >, selecionando uma
definição e, em seguida, premindo OK. É necessário introduzir
uma palavra-passe para alterar a autorização.

CCA atual

A CCA atual, conforme pré-selecionada pelo utilizador e utilizada
para a perfusão atual. Surge apenas quando a Biblioteca de
medicamentos é carregada.
Para obter mais informações, consulte Área de atendimento
clínico (CCA) na página 246.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Definição

Descrição/Notas

Próximo CCA

A CCA seguinte surge apenas quando a Biblioteca de
medicamentos é carregada e o utilizador alterou a CCA durante
uma perfusão.
Nota: A CCA seguinte irá aplicar-se apenas depois de terminar
a perfusão.
Aplicável apenas durante uma perfusão ativa ou durante o modo
de Espera.
Para obter mais informações, consulte Área de atendimento
clínico (CCA) na página 246.

Luz de fundo

Definições de luz de fundo atuais. Para obter mais informações,
consulte Configurar as definições gerais na página 211.
A definição pode ser modificada premindo > e selecionando,
em seguida, Liga, Parcial ou Desl.

VoI inf acum

O volume acumulado administrado (mL). O voIume inferior
acumulado pode ser eliminado ao premir >. Para obter mais
informações, consulte Monitorizar o volume infundido
acumulado (total do turno) na página 242.

Acum Prim. VI

O volume acumulado administrado (mL) através das perfusões
primárias. Surge no menu Ver sistema apenas no modo de
perfusão Contínuo. Para obter mais informações, consulte

Monitorizar o volume infundido acumulado
(total do turno) na página 242.
Acum secundário VI

O volume acumulado administrado (mL) através das perfusões
secundárias. Surge no menu Ver sistema apenas no modo de
perfusão Contínuo. Para obter mais informações, consulte

Monitorizar o volume infundido acumulado
(total do turno) na página 242.
Data limpeza VI
Hora limpeza VI

A data e a hora em que o VI acumulado foi limpo pela última vez.
Para obter mais informações, consulte Monitorizar o volume
infundido acumulado (total do turno) na página 242.

Modo perfusão

Modo de perfusão atual.
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Definição

Descrição/Notas

Detetor ar único

Estas definições estão associadas à quantidade de ar que aciona
um alarme de Ar na linha. Estas definições podem apenas ser
modificada por técnicos. Para obter mais informações, consulte o
manual de assistência técnica.
Nota: Enquanto estiver em funcionamento uma perfusão não
epidural a uma taxa igual ou inferior a 4 mL/h, o Detetor de ar
único liga automaticamente (ON).

Detetor de ar acumulado
Limite acumulado

Data
Tempo

Data e hora atuais. Para obter mais informações, consulte Definir
os parâmetros regionais na página 215.

Versão do software

A versão do software carregado na bomba.

Nome bibl de medic

O nome da Biblioteca de medicamentos surge apenas se
a bomba estiver carregada com uma biblioteca de
medicamentos. Para obter mais informações sobre a biblioteca
de medicamentos, consulte Capítulo 9: Biblioteca de
medicamentos na página 245.

Data public bibl medic

A data de publicação da biblioteca de medicamentos surge
apenas se a bomba estiver carregada com uma biblioteca de
medicamentos. Para obter mais informações sobre a biblioteca
de medicamentos, consulte Capítulo 9: Biblioteca de
medicamentos na página 245.

Número de série

Número de série da bomba.

Prox certif

Data da próxima certificação da bomba. Para obter mais
informações, consulte o manual de assistência técnica.

Vol de preench

A quantidade de fluido utilizado para efetuar o preenchimento
do conjunto de administração quando se realiza o preenchimento
automático. O intervalo aceitável é de 2 a 25 mL.

Estado bateria

A percentagem aproximada da carga atual da bateria. Os valores
possíveis são 100%, 75%, 50%, 25% e Bateria baixa.

KVO

A taxa KVO predefinida para o modo de perfusão atual.
O parâmetro não é relevante para o modo Intermitente ou
Epidural intermitente (no qual o KVO é igual à rata contínua/
KVO programado para a perfusão).

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Definição

Descrição/Notas

Taxa bolus

A predefinição da taxa de bolus definida para o modo de
perfusão atual. O parâmetro não é relevante para os modos
Intermitente, NPT ou Vár.passos. No modo contínuo, quando
a opção Bolus avançado está configurada para Ligada,
a quantidade de bolus, a taxa e o tempo podem ser
programados pelo utilizador e a taxa de bolus não será
apresentada no menu Ver sistema.
A taxa de bolus predefinida pode ser modificada apenas por
técnicos. Para obter mais informações, consulte o manual
de assistência técnica.

Taxa bolus secundari

A taxa de bolus secundário predefinida. Este parâmetro
é relevante apenas para o modo de perfusão Contínuo.
Quando a opção Bolus avançado está configurada para
Ligada, a quantidade de bolus, a taxa e o tempo podem ser
programados pelo utilizador e a taxa de bolus secundário
não será apresentada no menu Ver sistema.
A taxa de bolus predefinida pode ser modificada apenas por
técnicos. Para obter mais informações, consulte o manual de
assistência técnica.
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Ver o registo de eventos
O ecrã Reg eventos permite-lhe ver um registo de todos os eventos detetados pelo
sistema. Pode ver uma lista de todos os eventos ou apenas os eventos que ocorreram
num dia específico.
> P a r a v e r os ev e n t os q u e o c orre r a m n u m d i a e sp e c í f i c o:

1.
2.
3.
4.

No menu Opções, selecione Vista.
No ecrã Vista, selecione Reg eventos.
No ecrã Reg eventos, selecione Por data.
Com o teclado introduza os valores para o dia (2 dígitos), o mês (2 dígitos) e o ano
(2 dígitos). (Quando está definido o formato US, a ordem é mês, dia e ano.)
Para navegar diretamente para um componente da data (por
exemplo o dia) prima o componente.

5.

Na barra de ferramentas, prima OK.
É apresentada uma lista de eventos.
Se não tiverem ocorrido eventos no dia selecionado, é apresentado
um ecrã em branco.

> Para v e r todos os ev entos :

1.
2.
3.

No menu Opções, selecione Vista.
No ecrã Vista, selecione Reg eventos.
No ecrã Reg eventos, selecione Todo event.
É apresentada uma lista de eventos.

O registo de eventos é organizado por hora, com o evento mais recente listado em
primeiro lugar. Cada evento recebe um código específico. (Por exemplo, o código do
alarme Bomba inativa é 18.) O código aparece no registo de eventos próximo da hora
do evento.
Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Quando uma fila de um evento está selecionada, o quadro Detalhe event apresenta
o carimbo de tempo completo do evento (data e hora exatas) e uma breve descrição
do evento.
Quando a bomba é desligada ou se ocorre uma falha de energia, é registado um
encerramento da bomba como um evento (com um registo da hora) e o registo
do evento é guardado.
Quando o número de eventos no Registo de eventos ultrapassar a capacidade
máxima, a metade mais antiga do registo de eventos será eliminada, para permitir
o registo de novos eventos.

Ver histórico de perfusão
Este ecrã, que é apresentado apenas nos modos de perfusão PCA, PCEA e PIEB,
fornece um resumo da quantidade total de medicação administrada através do
tratamento, incluindo todos os eventos relacionados com bolus.

A partir da barra de ferramentas, selecione Ver/Edit e, em
seguida, selecione Editar PCEA  Hist perfusão. Quando
a bomba está bloqueada, é possível aceder ao histórico de
perfusão a partir da barra de ferramentas sem desbloquear
a bomba.

A informação do histórico de perfusão inclui:

Nome do valor

Descrição/Notas

Dose total admin

A quantidade total do fármaco administrada ao paciente
durante um tratamento através de bolus, dose de ataque,
taxa contínua, KVO, se aplicável, e doses intermitentes.
Quando utiliza Rep última perfusão, este valor é acumulado
com as perfusões anteriores.
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Nome do valor

Descrição/Notas

Período hist bolus

O número de horas durante o qual decorreram os bolus
apresentados. O período de histórico predefinido é 1 hora
e pode ser definido desde 1 hora até ao número de horas que
a perfusão está a decorrer.
A definição pode ser modificada premindo >, introduzindo
um valor com o teclado e, em seguida, premindo OK.

Bolus pac aplicad

Número total de bolus do paciente administrados ao
paciente/número de vezes que o paciente solicitou um bolus
(premindo o botão do bolus ou premindo a tecla de função
Bolus).

Bolus aplic

Quantidade total de perfusão (em mL, mg, mcg, m Unid,
Milhões unid, gramas, nanogramas, mmol ou mEq) dada
através de bolus administrados por médicos, incluindo
a dose de ataque.

Bolus total adm

Quantidade total de perfusão dada ao paciente através
de bolus (dose de ataque, médico, paciente) ou doses
intermitentes (PIEB).

Doses intermitente dadas

Quantidade total de doses intermitentes (em mL, mg, mcg,
m Unid, Milhões unid, gramas, nanogramas, mmol ou mEq).
Surge apenas quando a epidural intermitente com PCEA
está programada.

Doses intermitente
dadas/total

Número total de doses intermitentes efetivamente dadas/
número de doses intermitentes programadas para serem
administradas.
Surge apenas quando a epidural intermitente com PCEA
está programada.
Quando utiliza a opção Rep última perfusão (para o mesmo
paciente), o histórico de perfusão, o volume infundido acumulado
e o tempo de bloqueio não são apagados; em vez disso, continuam
a contar a partir da perfusão anterior.
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Utilizar as opções do modo especial
As seguintes secções descrevem opções que estão disponíveis apenas nos modos de
perfusão PCA e Epidural:
Menu Opções PCA ........................................................................................... 226
Menu Opções do modo epidural ..................................................................... 227

Menu Opções PCA
O ecrã Opções PCA é acedido a partir do menu principal Opções, quando a bomba
está no modo de perfusão PCA. Permite-lhe ver e atualizar os seguintes parâmetros:
Parâmetro

Descrição/Notas

Taxa bolus

A taxa à qual um bolus (bolus do paciente, bolus clínico e dose de
ataque) é administrado. As opções são de 125 ou 200 mL/h;
a predefinição é de 125 mL/h.

Perm dose ataque

Permite ao utilizador programar uma dose de ataque
(iniciar a perfusão com um bolus clínico).
Selecione a fila para comutar a opção entre Liga e Desl.

Tipo perfusão

Define o tipo de perfusão PCA que se encontra disponível
para o utilizador:

• Apenas contínuo – inclui apenas uma taxa contínua sem bolus
(se ativado, pode ser programada uma dose de ataque)

• Só bolus – inclui apenas bolus de paciente e nenhuma taxa contínua
(é possível administrar uma dose de ataque e bolus clínico)

• Contínuo com bolus – permite que o utilizador programe
o bolus contínuo e do paciente (ambos são opcionais)
Período limite

Esta ação especifica o período em que o tipo de limite de dose
é aplicado (durante o tempo selecionado, os bolus administrados
serão limitados por número máximo ou por volume máximo).

> P a r a a l t e r a r a t a x a d o b ol u s no e cr ã O p çõ e s P CA :

1.
2.
3.
226

Selecione a fila Taxa bolus.
Utilize o teclado para introduzir um valor para a nova taxa de bolus  OK.
Para guardar a alteração no sistema, prima OK.
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Menu Opções do modo epidural
Os ecrãs Opções PCEA e Opções Epidural são acedidos premindo a tecla de função
Opções quando a bomba está nos modos de perfusão PCEA ou Epidural Intermitente,
respetivamente. Estes ecrãs permitem-lhe ver e atualizar os seguintes parâmetros:
Parâmetro

Descrição/Notas

Taxa bolus
(modo PCEA apenas)

A taxa à qual um bolus (bolus do paciente, bolus clínico e dose
de ataque) é administrado. As opções são de 125 ou 200 mL/h;
a taxa predefinida é de 125 mL/h.

Pedir pal-passe

Ativa uma função de segurança que exige a introdução
de palavra-passe de nível de autorização alto para ações
de programação e edição.

Perm dose ataque
(modo PCEA apenas)

Permite ao utilizador programar uma dose de ataque
(iniciar a perfusão com um bolus clínico).
Selecione a fila para comutar a opção entre Liga e Desl.

Tipo perfusão
(modo PCEA apenas)

Define o tipo de perfusão PCEA que se encontra disponível para
o utilizador:

• Apenas contínuo – inclui apenas uma taxa contínua sem bolus
(se ativado, pode ser programada uma dose de ataque)

• Só bolus – inclui apenas bolus de paciente e nenhuma
taxa contínua (é possível administrar uma dose de ataque
e bolus clínico)

• Contínuo com bolus – permite que o utilizador programe
o bolus contínuo e do paciente (ambos são opcionais)
Taxa dose
(modo Int. epidur apenas)

A taxa à qual uma dose intermitente é administrada. As opções
são de 125 ou 200 mL/h; a taxa predefinida é de 125 mL/h.

Período limite

Especifica o período em que o tipo de limite de dose é aplicado
(durante o tempo selecionado, os bolus administrados são
limitados por número máximo ou por volume máximo).

PIEB
(modo Int. epidur apenas)

Permite que o utilizador programe uma perfusão PIEB.

Menu Opções: Configurar, visualizar e testar
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Capítulo 8: Utilizar as funções
avançadas
Este capítulo explica como trabalhar com funções da bomba utilizadas com menos
frequência. As seguintes opções estão geralmente reservadas a utilizadores da
bomba mais avançados:
Gerir os níveis de autorização ........................................................................... 229
Reintroduzir a palavra-passe ............................................................................. 232
Criar e editar programas predefinidos .............................................................. 233
Utilizar a função Definir atraso .......................................................................... 236
Utilizar a função Novo paciente ........................................................................ 241

Gerir os níveis de autorização
Para ajudar a garantir a segurança do paciente, a bomba Sapphire pode ser definida
para um de quatro níveis de autorização. Os níveis de autorização controlam o acesso
às opções de programação disponíveis na bomba. Cada nível permite aos utilizadores
acederem a um conjunto diferente de ações da bomba e opções de programação.
Os níveis de autorização são modulares. Por esse motivo, os utilizadores com um
determinado nível de autorização podem aceder às ações disponíveis no seu nível e a todas
as ações disponíveis para os utilizadores com níveis de autorização inferiores. Os níveis são:

•

Baixo: Todas as opções de programação estão desativadas e não se podem
alterar definições.

•

Médio: Estão ativadas opções de programação básicas, tais como atalhos para
iniciar as perfusões.

•

Alto: Todas as tarefas e definições de configuração estão ativadas exceto
as opções limitadas a utilização por parte do técnico.

•

Técnico: Todas as definições estão ativadas. Este nível é restrito aos técnicos
e programadores apenas.
As palavras-passe são definidas por técnicos ou carregadas com
a Biblioteca de medicamentos.
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As ações específicas permitidas em cada um dos níveis de autorização encontram-se
listadas na tabela seguinte.
Nível de autorização

Ações permitidas

Baixa

Parar a bomba e depois continuar com a perfusão
Ligar e desligar a bomba
Administrar bolus ao paciente
Utilizar o menu Vista
Ativar a diminuição gradual imediata durante uma perfusão NPT,
utilizando o período de diminuição gradual definido pelo médico

Médio

Parar a bomba e depois continuar com a perfusão
Iniciar perfusões utilizando a função Program predef
Iniciar perfusões utilizando a função Rep última perfusão
Efetuar o preenchimento com a bomba
Editar a taxa durante uma perfusão em funcionamento (a opção
deve ser ativada antes da perfusão por um técnico autorizado)
Ver taxa de bolus (opções PCA)
Ativar a diminuição gradual imediata durante uma perfusão NPT
e definir o respetivo tempo
Utilizar a função Definir atraso

Alto

Iniciar perfusões utilizando a função Nova perfusão
Ver/editar parâmetros
Utilizar o menu Configuração bomba
Criar/editar programas predefinidos (é necessária uma
palavra-passe única)
Utilizar todas as opções PCA, PCEA e PIEB
Mudar o modo de perfusão (necessita de reintrodução
de palavra-passe)
Bolus clínico

Técnico

230

Todos

Manual do Utilizador da Bomba de Perfusão Sapphire

Quando a bomba é desligada, a definição do nível de bloqueio da autorização
é guardada. Por esse motivo quando a bomba é novamente ligada, o nível de
bloqueio mais recentemente definido é mantido.
Quando a bomba é desligada no modo Técnico, a bomba liga-se
novamente num nível de autorização alto.

O nível de bloqueio de autorização atual pode ser visualizado através do menu
Opções. Quando está a decorrer uma perfusão, o nível de bloqueio pode ser
acedido através do ecrã Funcion.
> P a r a v e r o n í ve l d e b l o q u e i o d e a u t o r i za ç ã o a t u a l no m e n u O p ç õe s :

•

No menu Opções, selecione Vista  Ver sistema.
O parâmetro Autorização é apresentado.

> P a r a v e r o n í ve l d e b l o q u e i o d e a u t o r i za ç ã o a t u a l no e cr ã F u n ci o n :

1.
2.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
No ecrã Ver/ Edit, selecione Ver sistema.
O parâmetro Autorização é apresentado.

Definir os níveis de bloqueio de autorização
Os utilizadores com um nível de autorização alto podem repor o nível de bloqueio de
autorização da bomba.
> P a r a a l t e r a r o n í v e l d e au t o r i z a ç ã o d e u m n í v el d e b l o q u e i o a l t o :

1.
2.

No menu Opções, selecione Configuração bomba  Defin gerais.
Selecione Nível autorização. Em seguida, utilize o teclado para introduzir
a palavra-passe de nível alto  OK.
Uma vez que apenas os níveis de autorização alto e de técnico
podem alterar o nível de autorização na bomba, é necessária
uma palavra-passe de nível alto ou de técnico para aceder a esta
definição. Introduzir uma palavra-passe de nível médio ou
baixo gera uma mensagem de erro.

Utilizar as funções avançadas
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O nível de autorização que corresponde à palavra-passe introduzida, bem
como todos os níveis abaixo, são listados no visor principal.

3.

Selecione o nível de autorização no qual pretende bloquear a bomba.
Em seguida, no ecrã Atenção, prima OK.

4.

Para sair do menu Opções, prima OK.

> Para alterar o nível de autorização de um nível de bloqueio médio ou baixo:

1.
2.
3.

No menu Opções, selecione Configuração bomba.
No ecrã Palavra-passe utilize o teclado para introduzir a palavra-passe de
autorização de nível alto. Em seguida, na barra de ferramentas, prima OK.
Para sair do menu Opções, prima Sair.
Não revele as palavras-passe dos níveis de autorização médio, alto
ou técnico a pacientes, utilizadores domésticos ou a qualquer outro
utilizador não autorizado.

Reintroduzir a palavra-passe
A bomba Sapphire foi concebida para evitar alterações de parâmetros inadvertidas
ou ações que não sejam aquelas permitidas pelo nível de autorização atualmente
definido. Como medida de segurança, a bomba irá solicitar ao utilizador que introduza
novamente a palavra-passe de nível alto antes de efetuar as seguintes ações:

•
•

Alterar os modos de perfusão
Alterar os níveis de autorização
Introduzir uma palavra-passe de autorização de nível alto permite
acesso a estas ações mesmo se a bomba estiver definida para um
nível de bloqueio de autorização médio ou baixo.

É também necessário introduzir uma palavra-passe para desbloquear o ecrã quando
a função Bloqueio do paciente automático está ativada. O nível de autorização da
palavra-passe introduzida define o nível de bloqueio de autorização da bomba.
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Criar e editar programas predefinidos
A função Program predef permite aos utilizadores iniciar perfusões com os parâmetros
de perfusão predefinidos, eliminando assim a necessidade da programação. Cada
modo de perfusão pode suportar o seu próprio conjunto de (até 10) programas
de perfusão predefinidos. Apenas o conjunto de programas de perfusão do modo
de perfusão atualmente selecionado é apresentado (está disponível um programa
predefinido para utilização e edição apenas quando a bomba está configurada para
o modo de perfusão no qual o programa foi guardado).
Para que a função Program predef seja apresentada no ecrã Início,
a bomba tem de estar configurada para a definição Pré-programa.
Para obter mais informações, consulte Menu Iniciar
configuração na página 215.

Os seguintes procedimentos explicam como criar, editar e eliminar programas
predefinidos.
A criação e edição de programas predefinidos apenas pode ser
realizada pelos níveis de autorização alto e técnico. Além disso,
é necessária uma palavra-passe única.

Apenas estará disponível a criação, utilização e edição de um programa Predef quando
as definições do programa forem consistentes com as atuais definições da bomba
e a disponibilidade do medicamento na CCA atual (por exemplo, ao criar um
programa predefinido PCA com a bomba configurada para o tipo de perfusão
Contínuo+ Bolus, este programa pode ser utilizado apenas quando a bomba estiver
configurada para Contínuo + Bolus e não quando a bomba estiver configurada apenas
para Contínuo ou Só bolus).
Exceção: um programa predefinido criado com quantidade de
medicamente e volume de diluente estará disponível para criar,
utilizar e editar, independentemente da definição de Calcular
concentração.
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> P a r a c r i a r u m n o v o p ro g r am a p red ef i ni d o :

1.
2.
3.
4.
5.

Na barra de indicadores verifique se a bomba está no modo de perfusão desejado.
No ecrã Início, selecione Program predef.
Na barra de ferramentas, prima Criar Novo.
Utilize o teclado para introduzir a palavra-passe adequada e, em seguida, prima OK.
Utilize o teclado para introduzir um nome relevante para o novo programa.

• Para introduzir o segundo caráter que aparece numa tecla, prima a tecla
duas vezes. (Prima 3 vezes para introduzir o terceiro caráter, etc.)

• Para introduzir um espaço, prima a tecla 0 (zero) uma vez.
• Para apagar o caráter introduzido mais recentemente, prima a tecla de

retrocesso (tecla da seta para a esquerda no canto inferior direito do teclado).

• Para apagar todos os carateres introduzidos, prima Apag.
Depois de introduzir o nome, prima OK.

6.

Defina os parâmetros de perfusão relevantes. Consulte a tabela seguinte
para obter mais informações sobre a definição de parâmetros em cada modo.

Modo perfusão

Consulte:

Contínuo

Iniciar uma perfusão contínua na página 102

Intermiten

Iniciar uma perfusão intermitente na página 147

NPT

Iniciar uma perfusão NPT na página 140

Vár.passos

Iniciar uma perfusão de vários passos na página 130

PCA

Iniciar uma perfusão PCA na página 158

Epidural

Iniciar uma perfusão PCEA na página 172 ou Iniciar
uma perfusão intermitente epidural na página 184
A opção PIEB não está disponível ao criar e editar um programa
predefinido.
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7.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK. O programa é guardado.

8.

Para regressar ao ecrã Programas predef, prima OK.

> P a r a e d i t a r um p ro g r am a p re d ef i ni d o :

1.

Na barra de indicadores verifique se a bomba está no modo de
perfusão desejado.

2.
3.
4.

No ecrã Início, selecione Program predef.

5.
6.

Na lista, selecione o programa que pretende atualizar.

Na barra de ferramentas do ecrã Program predef, prima Editar.
Utilize o teclado para introduzir a palavra-passe adequada e, em seguida,
prima OK.
Selecione a caixa do parâmetro que quer alterar. Utilize o teclado para introduzir
o novo parâmetro e prima OK.
Se for relevante, a bomba irá solicitar-lhe que confirme ou atualize
outros parâmetros que tenham de ser modificados com base na
alteração feita. O nome do programa, o nome do medicamento,
a concentração do medicamento e o peso do paciente não podem
ser modificados.

7.

Repita o Passo 6 , até todos os parâmetros relevantes estarem atualizados,
conforme necessário.

8.

Reveja os parâmetros apresentados no ecrã.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto de acordo
com a prescrição.

Em seguida, prima OK. O programa é guardado.
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> P a r a el i m i n ar u m p ro g r a m a p re d e f i n i d o :

1.

Na barra de indicadores verifique se a bomba está no modo de perfusão
desejado.

2.
3.
4.

No ecrã Início, selecione Program predef.

5.
6.
7.

Na lista, selecione o programa que pretende eliminar.

Na barra de ferramentas do ecrã Program predef, prima Editar.
Utilize o teclado para introduzir a palavra-passe adequada e, em seguida,
prima OK.
Na barra de ferramentas, prima Apagar.
Na barra de ferramentas do ecrã Atenção, prima OK.
O programa é apagado.

Utilizar a função Definir atraso
A função Definir atraso permite que os utilizadores programem uma perfusão
antecipadamente. Quando a opção está ativada, a opção Def atras surge no ecrã
Iniciar. Os utilizadores têm, então a opção de configurar a perfusão para Espera por
um período de tempo ilimitado ou configurar a perfusão para um Período de atraso
definido, após o qual ocorre uma das seguintes situações:

•

Se o KVO foi utilizado durante o período de atraso, a bomba inicia
a perfusão automaticamente.

•

Se o KVO não foi utilizado durante o período de atraso, é emitido o alarme
sonoro para o médico iniciar a perfusão.
Para a opção Def atras aparecer no ecrã Iniciar, a bomba tem de ser
configurada com a definição Perm início tardio ativada. Para obter
mais informações, consulte Configurar as definições gerais na
página 211.
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> P a r a p ro g r am a r um a p er fu s ã o co m a o p ç ã o E s p e r a :

1.

Defina os parâmetros de perfusão relevantes. Consulte a tabela seguinte para
obter mais informações sobre a definição de parâmetros em cada modo.

Modo perfusão

Consulte:

Contínuo

Iniciar uma perfusão contínua na página 102

Intermiten

Iniciar uma perfusão intermitente na página 147

NPT

Iniciar uma perfusão NPT na página 140

Vár.passos

Iniciar uma perfusão de vários passos na página 130

PCA

Iniciar uma perfusão PCA na página 158

Epidural

Iniciar uma perfusão PCEA na página 172 ou Iniciar
uma perfusão intermitente epidural na página 184

2.
3.
4.

No ecrã Iniciar, selecione Def atras.
No ecrã Início tardio, selecione Espera.
É apresentado o ecrã Espera.
Ao longo do período de espera, as informações seguintes são apresentadas
no ecrã:
• Nome medic: O nome do medicamento selecionado. Apresentado na
barra de indicadores, ao trabalhar com uma Biblioteca de medicamentos.
• Concentração: A concentração de medicamento, conforme introduzida pelo
utilizador (concentração final ou quantidade de medicamento/volume de
diluente). Apresentada quando aplicável.
• Taxa: Taxa de perfusão programada. Para todas as unidades de dose
diferentes de mL/h, a taxa calculada será apresentada em mL/h, no menu
Ver sistema e no ecrã Funcion.
• VTBI: Volume total restante para perfusão. Este parâmetro permanece
constante ao longo do período de espera.
• VI/Total: Volume total que foi administrado na perfusão atual/o valor VTBI
programado. Estes parâmetros permanecem constantes ao longo do período
de espera.
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• Temp rest: O tempo restante até ao fim da perfusão atual. Este parâmetro
permanece constante ao longo do período de espera.

Durante o período de espera, o alarme de bomba inativa não
estará ativo.
Para visualizar todos os parâmetros programados da perfusão
atual, no ecrã Espera, prima Ver/ Edit  Ver sistema 
Valores perfusão.
Quando se encontra em Espera, a bomba pode ser desligada sem
perder os parâmetros da perfusão. Para retomar a perfusão,
consulte Retomar perfusões depois de a bomba encerrar na
página 198.
Para abortar a Espera e a perfusão, na barra de ferramentas, prima
Fim da espera; em seguida, no ecrã Confirm, prima Sair. Será
apresentado o ecrã Início.
> P a r a i ni c i a r u m a p e r f u s ã o a p a r t i r d o e s t a d o d e E s p e r a :

1.
2.

Prima Fim da espera.
Reveja os parâmetros apresentados no ecrã Confirm.
Verifique se os parâmetros refletem o tratamento correto
de acordo com a prescrição.

Em seguida, prima OK.

3.

238

Certifique-se de que os grampos no conjunto de administração estão abertos
e, em seguida, prima Iniciar. O ecrã Funcion é apresentado e a perfusão
é iniciada.
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> P a r a p ro g r am a r u m a p er fu s ã o c o m a o p ç ã o P e r í o d o d e a t r a s o :

1.

Defina os parâmetros de perfusão relevantes. Consulte a tabela seguinte
para obter mais informações sobre a definição de parâmetros em cada modo.

Modo perfusão

Consulte:

Contínuo

Iniciar uma perfusão contínua na página 102

Intermiten

Iniciar uma perfusão intermitente na página 147

NPT

Iniciar uma perfusão NPT na página 140

Vár.passos

Iniciar uma perfusão de vários passos na página 130

PCA

Iniciar uma perfusão PCA na página 158

Epidural

Iniciar uma perfusão PCEA na página 172 ou Iniciar
uma perfusão intermitente epidural na página 184

2.
3.
4.

No ecrã Iniciar, selecione Def atras.

5.

Especifique se pretende ou não executar a perfusão num KVO durante
o período de atraso:

No ecrã Início tardio, selecione Period atraso.
Utilize o teclado para introduzir o período de atraso desejado (h:min)
e, em seguida, prima OK.

Se a taxa KVO estiver configurada previamente para 0 mL/h para
o modo de perfusão, no ecrã Iniciar, selecione Iniciar com atraso.
(Consulte Não utilizar KVO: abaixo)

• Utilizar KVO:
Prima Sim  Iniciar com atraso. A perfusão começa com a taxa KVO. Quando
o período de atraso terminar, a perfusão programada começa imediatamente.
Premir Iniciar durante o período de atraso começa a perfusão
imediatamente (ignorando o período de atraso).
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• Não utilizar KVO:
Prima Não  Iniciar com atraso.
No ecrã Início tardio, as palavras Sem KVO aparecem no quadro Taxa
e é apresentada uma contagem decrescente do tempo do período de
atraso no quadro Tempo.
Para ignorar o atraso, na barra de ferramentas prima Ignorar
atraso. Em seguida, a partir do ecrã Iniciar, prima Iniciar.

Quando o atraso estiver terminado, ouve-se um alarme.

6.

Para iniciar a perfusão, verifique se os grampos no conjunto de administração
estão abertos e prima OK; em seguida, prima Iniciar.
Quando uma taxa KVO não é utilizada durante o período de atraso,
a perfusão não começa automaticamente quando o período de
atraso está terminado. Precisa de começar a perfusão manualmente,
premindo Iniciar.
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Utilizar a função Novo paciente
A bomba Sapphire permite-lhe associar perfusões a um paciente específico.
Quando a função Novo paciente está ativada e está selecionado Nova perfusão ou
Programas predef, a bomba irá pedir-lhe que indique se a perfusão a ser programada
se destina ou não a um novo paciente. Quando seleciona Rep última perfusão, o ecrã
Novo paciente não é apresentado e a bomba irá indicar que a perfusão a ser repetida
será utilizada para o último paciente selecionado..
A função Novo paciente pode ser ativada/desativada apenas por
técnicos.

Quando é selecionado um novo paciente, as entradas associadas ao paciente podem
ser monitorizadas no registo de eventos (Ver o registo de eventos na página 223).
Adicionalmente, quando a função Rep última perfusão é utilizada, a bomba calcula
o volume infundido acumulado (VoI inf acum) para todas as perfusões associadas ao
paciente e o histórico de perfusão. Quando é selecionado um novo paciente, os valores
Vol inf acum e Hist perfusão são apagados automaticamente (para obter mais
informações, consulte Monitorizar o volume infundido acumulado (total do turno) na
página 242.
O Vol inf acum atual pode ser visualizado através do menu Opções. Quando uma
perfusão estiver a decorrer, é possível aceder ao histórico de perfusão através da tecla
Ver/Edit na barra de ferramentas (para obter mais informações, consulte Ver histórico
de perfusão na página 224).
> P a r a s e l e ci o n ar u m n o vo p a ci e n t e :

1.
2.

No ecrã Início, selecione Nova perfusão ou Programas predef.
No ecrã Novo pacient, selecione Sim.
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Monitorizar o volume infundido acumulado
(total do turno)
A bomba Sapphire calcula o volume infundido acumulado (VoI inf acum) de todas
as perfusões associadas a um paciente específico.
O VI acumulado inclui o volume administrado a um paciente específico através de
perfusões (incluindo primárias, secundárias, etc.), bolus e KVO (se aplicado durante
um início tardio ou após a perfusão). Tal permite ao pessoal clínico monitorizar
o volume total administrado a paciente específico. O VI acumulado pode ser eliminado
durante uma perfusão ou antes de iniciar outra perfusão (para obter mais informações,
consulte Eliminar volume infundido acumulado na página 243). A data e a hora em que
o VI acumulado foi eliminado também são registadas.
A bomba Sapphire também indica o volume administrado na perfusão atual a decorrer
(VI), incluindo o KVO, se aplicado, durante um período de início tardio. Este VI
é apresentado no ecrã Funcion, assim como na mensagem transmitida no final da
perfusão. Limpar o VoI inf acum elimina automaticamente o VI.

Visualizar o volume infundido acumulado
O valor de VI acumulado pode ser visualizado antes da programação de uma perfusão,
através do menu Opções, ou durante uma perfusão a decorrer, através dos menus Ver/
Edit e Ver sistema.
> P a r a ve r o v a l or V I a cu m u l a d o a t u al a p a r t i r d o m e n u O p ç õe s :

1.
2.

No menu Opções, selecione Vista  Ver sistema.
Na barra de ferramentas do ecrã Ver sistema, prima Segu. até o parâmetro VoI
inf acum ser apresentado.

> P a r a ve r o v a l or V I a cu m u l a d o a t u al d u r a n t e a p e r f u sã o , a p ar t i r d o
m e n u Ve r / E d i t :

1. Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
O valor de VI acumulado é apresentado na caixa Limpar VI acum.
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> P a r a v e r o v a lo r V I a c u m u l a d o a t u a l d u r a n t e a p e r f u sã o , a p a r t i r d o m e n u
Ve r s i st em a :

1.
2.
3.

Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
No ecrã Ver/ Edit, selecione Ver sistema.
Na barra de ferramentas do ecrã Ver sistema, prima Segu. até o parâmetro VoI
inf acum ser apresentado.
Quando utiliza o modo de perfusão Contínuo, o ecrã Ver sistema
apresenta também, além do valor de VI acumulado, o Volume
infundido acumulado através da linha primária (Acum Prim. VI)
e o Volume infundido acumulado através da linha secundária
(Acum secundário VI). A função Ver sistema regista a data
e a hora em que o VI acumulado foi eliminado pela última vez.

Eliminar volume infundido acumulado
O valor de VI acumulado é eliminado nos seguintes casos:

•

A bomba elimina o VI acumulado automaticamente
• Se a função Novo paciente estiver desativada – de cada vez que existir
a confirmação de uma Nova perfusão ou de Programas predefinidos
(Nota: A opção Repetir a última perfusão não elimina o VI acumulado).
• Se a função Novo paciente estiver ativada – de cada vez que for identificado
um novo paciente (Nota: A opção Rep última perfusão destina-se ao mesmo
paciente; tal significa que não pode ser identificado um novo paciente quando
estiver a ser utilizado o atalho Rep última perfusão).

•

O utilizador elimina o VI acumulado
• Durante uma perfusão através do ecrã Ver/ Edit. Deste modo, o volume
total administrado em todas as perfusões associadas a um paciente será
reposto a 0 mL.
A data e a hora a que o VI acumulado foi limpo pela última vez
são registadas e podem ser visualizadas no menu Ver sistema.
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> P a r a el i m i n ar o V I a c um u l ad o d u r a n t e u m a p e r f u s ão :

1.
2.
3.
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Na barra de ferramentas do ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
No ecrã Ver/ Edit, prima Limpar VI acum.
No ecrã Limpar VI acum, prima Sim para eliminar o VI acumulado.
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Capítulo 9: Biblioteca de medicamentos
As secções seguintes explicam as funcionalidades únicas da Biblioteca de
medicamentos e descrevem como utilizar a bomba nos diferentes modos de
perfusão utilizando a Biblioteca de medicamentos:
Descrição geral .................................................................................................
Área de atendimento clínico (CCA) ..................................................................
Programar uma nova perfusão com a Biblioteca de medicamentos ................
Limite flexível ....................................................................................................
Atualizar uma nova versão da Biblioteca de medicamentos ............................
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Descrição geral
A biblioteca de medicamentos contém informações sobre grupos personalizados
de medicamentos e as Áreas de atendimento clínico (CCA) que foram aprovados
e guardados pelo pessoal hospitalar local qualificado e autorizado que utiliza
o Q Core Drug Library Editor Rev 13.
A biblioteca de medicamentos está identificada por um nome de biblioteca de
medicamentos e data de publicação, ambos apresentados no menu Ver sistema.
O nome da biblioteca de medicamentos também é apresentado no Sapphire
quando a bomba liga.
A Biblioteca de medicamentos funciona como uma ferramenta de redução de erros,
permitindo assim uma prática mais segura.
A Biblioteca de medicamentos apresenta, para cada medicamento, as suas
concentrações disponíveis e o intervalo permitido (limites máximos) de vários
parâmetros de perfusão, como a taxa contínua e a quantidade de bolus. Além disso,
contém o intervalo recomendado (limites flexíveis) desses parâmetros de perfusão.
A informação sobre grupos personalizados de medicamentos pode ser específica de
uma CCA ou pode aplicar-se a toda uma instituição.
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Os limites definidos na Biblioteca de medicamentos criam um intervalo de orientação,
reduzindo assim os erros de perfusão. A bomba alerta os utilizadores quando os
valores programados ultrapassam o intervalo recomendado (limites flexíveis) e proíbe
a programação de valores que ultrapassam o intervalo permitido (limites máximos).
As informações completas detalhadas sobre a Biblioteca de medicamentos estão
disponíveis no Software Drug Library Editor Rev13. Para obter mais informações,
consulte o manual do utilizador do Drug Library Editor Rev13.

Área de atendimento clínico (CCA)
A Biblioteca de medicamentos inclui até 40 CCA, e até 8500 perfis de medicamentos
únicos. Cada CCA pode incluir até 1000 perfis de medicamentos e cada perfil de
medicamento único pode ser atribuído a mais do que uma CCA, isto é, até um total
de 40.000 medicações. A configuração única do CCA é definida pela Biblioteca de
medicamentos. A configuração local efetuada quando a Biblioteca de medicamentos
é carregada continua válida até o utilizador selecionar uma CCA ou desligar a bomba.
As definições de CCA não incluem as definições especificas de NPT;
os limites máximos de NPT e KVO apenas podem ser definidos
localmente por um técnico.
Ao retomar uma perfusão depois de a bomba encerrar, as
configurações locais irão permanecer até ao fim da perfusão atual.

Alterar uma CCA
A seleção de CCA está disponível nos seguintes casos:

•
•
•
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Quando a bomba é ligada
Quando a bomba estiver inativa, a partir do menu Defin gerais
Durante uma perfusão em funcionamento (a CCA selecionada irá
aplicar-se depois de concluída a perfusão)
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O nome da CCA selecionada é apresentado na Barra de indicadores, acima
do título do ecrã.

Selecionar uma CCA quando a bomba é ligada
Quando uma Biblioteca de medicamentos é carregada, é apresentada uma
mensagem, a solicitar para aceitar ou alterar a CCA atual.
> Para aceitar ou alterar uma CCA:

1.
2.

Ligue a bomba.
No ecrã Área atend clínico, selecione Aceitar ou Alterar a área de cuidado
atendimento atual:

• Para aceitar a CCA atual, prima Aceitar.
O ecrã Início aparece.

• Para alterar a CCA atual, prima Alterar.
• No ecrã Escolher CCA selecione a CCA relevante.
Para apresentar CCA adicionais, prima Segu.

a. No ecrã Atenção, prima OK.
Caso o modo de perfusão atual não esteja disponível na CCA
selecionada, a bomba irá solicitar ao utilizador que altere
o modo de perfusão.

O ecrã Início aparece.
A CCA deve ser selecionada em conformidade com
os procedimentos das instalações locais.

Se aparecer uma mensagem sobre retomar a perfusão anterior
ao ligar a bomba, consulte Retomar perfusões depois de a
bomba encerrar na página 198.
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Selecionar uma CCA nas Definições gerais
> Para alterar a CCA atual:

1.

Na barra de ferramentas do ecrã Início, prima Opções; em seguida,
selecione Configuração bomba  Defin gerais.

2.

Selecione a linha CCA atual.

3.

No ecrã Escolher CCA, prima a linha da CCA relevante.
Para apresentar CCA adicionais, prima Segu.

4.

Para confirmar a CCA selecionada, prima OK.
O ecrã Início aparece.
A seleção da CCA deve ser realizada em conformidade
com os procedimentos das instalações locais.
A opção Rep última perfusão não estará disponível (a cinzento)
depois da alteração da CCA.

Alterar uma CCA durante uma perfusão em funcionamento
Ao alterar uma CCA durante uma perfusão em funcionamento,
a CCA apenas será alterada depois de concluída a perfusão.
O nome da CCA selecionada irá surgir na barra de indicadores,
com duas setas de cada lado.
> P a r a a l t e r a r u m a C C A d u r a n t e u ma p e rfu sã o em f u nc i o na m en to :

1.
2.
3.
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No ecrã Funcion, prima Ver/ Edit.
No ecrã Ver/ Edit, selecione Ver sistema.
Selecione a linha CCA atual.
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4.

No ecrã Escolher CCA, selecione a linha da CCA relevante.
Para apresentar CCA adicionais, prima Segu.

5.

No ecrã Atenção, confirme a CCA selecionada e prima OK.
É apresentado o ecrã Ver/ Edit.
Para ver ou alterar a CCA seguinte:

• No ecrã Ver/ Edit, prima Ver sistema.
• Prima Próximo CCA.
• Selecione a CCA na lista.
Nota: Para apresentar CCA adicionais, prima Segu.

• No ecrã Atenção, prima OK.
A opção Rep última perfusão não estará disponível (a cinzento)
depois da alteração da CCA.

6.

Para regressar à perfusão em funcionamento, prima OK.

Biblioteca de medicamentos

249

Programar uma nova perfusão com a Biblioteca
de medicamentos
Quando a bomba Sapphire é carregada com uma Biblioteca de medicamentos,
o fluxo de programação inclui os passos adicionais seguintes: entrada do nome
do medicamento, lista de medicamento e perfil de medicamento. Depois da seleção
do perfil do medicamento, é solicitado ao utilizador que introduza os parâmetros
da perfusão, de acordo com o modo de perfusão.

Nome do medicamento
Depois de iniciar uma Nova perfusão, a bomba apresenta o ecrã Nome medic.
No ecrã Nome medic, o utilizador introduz o nome do medicamento através
do teclado e, em seguida, prime Localiz*.
A pesquisa do nome do medicamento não é sensível a letras
maiúsculas ou minúsculas.

Quando o medicamento necessário não é encontrado na Biblioteca de medicamentos,
o utilizador pode programar uma perfusão sem um medicamento definido, utilizando
a tecla Escolher geral da barra de ferramentas.
“Escolher geral” irá contornar os limites específicos do
medicamento e a perfusão será programada apenas sob
as limitações da CCA.

* A tecla Localiz pode ser utilizada para apresentar todos os medicamentos
disponíveis quando não tiverem sido introduzidos quaisquer caracteres
(letras, números ou símbolos) ou para filtrar os nomes dos medicamentos de acordo
com os caracteres introduzidos. O número de medicamentos correspondentes
encontrados é apresentado no canto superior direito do ecrã principal.
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Lista de medicamentos
Os medicamentos filtrados são apresentados no ecrã Lista Medic.
O ecrã Lista Medic apresenta apenas os medicamentos que se encontram disponíveis
na CCA atual e no modo de perfusão. Quando estão disponíveis mais do que
4 medicamentos, utilize a tecla Segu. para apresentar os medicamentos adicionais.

Perfis do medicamento
A bomba apresenta os perfis disponíveis para o medicamento selecionado. O perfil
do medicamento inclui a concentração e define os limites máximos e os flexíveis.
Cada medicamento disponível é definido através de uma CCA e o modo de perfusão
para o qual foi atribuído; um perfil de medicamento pode estar disponível em mais
do que modo de perfusão.
Cada perfil de medicamento é definido por um dos seguintes tipos:

1.

Sem concentração: A concentração ou volume de diluente do medicamento
não são necessários. As unidades de medicamento disponíveis são: mL/h, mL/
min, mL/kg/h e mL/kg/min.

2.

Apenas diluente: Soluções em que a quantidade de medicação não é necessária
(por exemplo, 100 mL). As unidades de medicamento disponíveis são: mL/h, mL/
min, mL/kg/h e mL/kg/min.

3.

Concentração parcial:

• Sem quantidade de medicamento Apenas o volume de diluente é definido.
•
4.

Será solicitado ao utilizador que introduza a quantidade de medicamento
(por exemplo, __ mg/100 mL).
Sem volume de diluente Apenas a quantidade de medicamento
é definida. Será solicitado ao utilizador que introduza o volume de
diluente (por exemplo, 10 mg/__ mL).

Concentração total: São definidos a quantidade de medicamento e o volume
de diluente.

Biblioteca de medicamentos
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Para obter mais informações sobre a programação de um nova perfusão com uma
Biblioteca de medicamentos de acordo com o modo de perfusão selecionado, consulte:
Para iniciar uma nova perfusão contínua com uma Biblioteca de medicamentos na
página 105
Para iniciar uma nova perfusão em vários passos com uma Biblioteca
de medicamentos na página 134
Para iniciar uma nova perfusão intermitente com uma Biblioteca de medicamentos na
página 152
Para iniciar uma nova perfusão PCA com uma Biblioteca de medicamentos na
página 162
Para iniciar uma nova perfusão PCEA com uma Biblioteca de medicamentos na
página 175
Para iniciar uma nova perfusão Epidural intermitente com uma Biblioteca de
medicamentos na página 187

Limite flexível
Os limites definidos na Biblioteca de medicamentos criam um intervalo de orientação,
reduzindo assim os erros de perfusão.
Ao programar valores que ultrapassam o intervalo recomendado (limites flexíveis),
é apresentado um ecrã Atenção que mostra o ícone do limite flexível aplicável,
com os detalhes do parâmetro ultrapassado. O utilizador por optar por:

•
•
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Confirmar a mensagem e continuar com o valor introduzido.
Voltar e introduzir um novo valor em vez do valor introduzido.
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Figura 9.1.

Ícone do limite flexível

A perfusão atual
está acima do
limite flexível
superior

A perfusão atual
está abaixo do
limite flexível
inferior

A perfusão atual ultrapassa
os limites flexíveis inferiores
e superiores dos diversos
parâmetros

> P a ra c o nf i r m ar a me n sa g em e c on t i n u a r co m o v a l or i n t ro d u zi d o:

No ecrã Atenção, prima OK e continue a programação.
Quando um limite flexível for ultrapassado, será apresentado
um ícone de Limites flexíveis aplicável na barra de indicadores
da bomba Sapphire durante a perfusão.
> P a r a i n t ro d u z i r u m n o v o v a l o r e m v e z d o v a l o r i n t ro d u z i d o :

No ecrã Atenção, prima Voltar.
Em seguida, utilize o teclado para introduzir o novo valor e prima OK.
O ícone e o ecrã Atenção dos limites flexíveis são aplicáveis
apenas quando os limites flexíveis são definidos na Biblioteca
de medicamentos.

Biblioteca de medicamentos
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Atualizar uma nova versão da Biblioteca
de medicamentos
Depois de uma atualização da Biblioteca de medicamentos, quando a bomba é ligada,
é solicitado ao utilizador que especifique se pretende ou não atualizar a Biblioteca
de medicamentos com a nova versão disponível.
A atualização da Biblioteca de medicamentos deve ser realizada
em conformidade com os procedimentos das instalações locais.
A atualização da nova versão da Biblioteca de medicamentos pode
demorar alguns minutos, durante os quais a bomba fica inativa.
> P a r a a t u al i z a r u m a no v a v e r s ã o da B i bl i o te c a d e me d i ca me n to s:

No ecrã Atualizar, prima Sim. A bomba inicia a atualização da Biblioteca de
medicamentos. No final do processo, a bomba irá reiniciar e será solicitado
ao utilizador que especifique a CCA;

• Se a última CCA ativa estiver disponível na nova Biblioteca de medicamentos,
será apresentado o ecrã Área atend clínico. Prima Aceitar e será apresentado
o ecrã Início.

• Se a última CCA ativa não estiver disponível na nova Biblioteca de medicamentos,
será apresentado o ecrã Escolher CCA.

a. Selecione a CCA relevante.
b. Para confirmar a CCA alterada, prima OK.
Será apresentado o ecrã Início.
Se o utilizador optar por não atualizar a Biblioteca de
medicamentos ao ligar a bomba, o ecrã Atualizar será
apresentado da próxima vez que a bomba for ligada.
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Capítulo 10: Alarmes e resolução
de problemas
As seguintes secções descrevem os diferentes tipos de alarmes e mensagens
que podem ser gerados pela bomba e explicam como resolver problemas de
programação comuns:
Descrição geral dos alarmes .............................................................................
Alarmes de nível 1 ............................................................................................
Alarmes de nível 2 ............................................................................................
Alarmes de nível 3 ............................................................................................
Mensagens ........................................................................................................
Resolução de problemas ..................................................................................
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Descrição geral dos alarmes
A bomba Sapphire gera quatro tipos de alarmes diferentes. Os tipos de alarmes são
categorizados de acordo com o seu efeito na perfusão. Em todos os tipos de alarmes,
as instruções sobre como proceder (e, caso relevante, como resolver o problema) são
apresentadas no ecrã tátil.
Tipo de alarme

Efeito na perfusão

Nível 1

A bomba desliga-se.

Nível 2

A perfusão para e não se consegue reativá-la.

Nível 3

A perfusão para mas pode ser reativada.

Mensagem

A perfusão não é interrompida.

Quando ocorrem alarmes de nível 1, 2 e 3, o LED de alarme vermelho fica aceso
de forma permanente e ouve-se continuamente um alarme acústico. Estes alarmes
requerem atenção imediata.

Alarmes e resolução de problemas
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As seguintes secções fornecem detalhes sobre cada tipo de alarme. Nas listas de
alarmes, as mensagens e alarmes relacionados com problemas de bateria estão
sombreados. Os alarmes relacionados com problemas da bateria podem ser evitados
cumprindo as diretivas recomendadas para os cuidados da bateria (Informação sobre
cuidados com a bateria na página 276).

Alarmes de nível 1
Este tipo de alarme tem a categoria de alarme de maior gravidade. Se a bomba estiver
a funcionar quando o alarme ocorre, a perfusão para imediatamente e a bomba
desliga-se automaticamente passados 3 minutos. A perfusão não pode ser reiniciada
nem continuada.
As seguintes teclas estão disponíveis durante um alarme de nível 1:

•
•

Sem som: silencia o alarme acústico.

Encerrar: desliga a bomba imediatamente.
Quando ocorre um alarme de bateria esgotada, ligue a bomba a uma fonte de
alimentação CA. Uma bomba com um alarme de erro interno precisa de ser
avaliada por um técnico de assistência autorizado.
Título do alarme

Cabeçalho do ecrã

Texto apresentado

Bateria esgotada

Bateria

A bomba irá desligar automaticamente em
3 minutos. Ligue a bomba à alimentação.

Erro interno

Erro

A bomba irá desligar automaticamente
em 3 minutos. Envie a bomba para
assistência técnica.
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Alarmes de nível 2
Este tipo de alarme é de categoria de gravidade elevada. Se a bomba estiver
a funcionar quando ocorre um alarme de nível 2, a perfusão para automaticamente.
A bomba pode ser reativada por um técnico (utilizando o código de autorização de
técnico) para recuperar os dados da perfusão e/ou gerir um problema da bateria. As
bombas com alarmes de nível 2 precisam de ser enviadas para assistência técnica. As
instruções do ecrã destinam-se apenas aos técnicos.
Para silenciar o sinal acústico de um alarme, prima a tecla Sem som. Esta ação silencia
o som do alarme durante 2 minutos. Se o problema não tiver sido resolvido passados
2 minutos, o som do alarme será retomado.
As seguintes teclas estão disponíveis durante um alarme de nível 2:

•
•
•

Sem som: silencia o alarme acústico durante 2 minutos.
Com som: o alarme acústico fica novamente ativo.
OK: apresenta o ecrã Pausada. Esta tecla é ativada ao premir a tecla Sem som.
Título do
alarme

Texto apresentado

Erro mecanismo

Ocorreu uma falha na bomba. Insira o código da manutenção técnica
para continuar.

Avaria na
bomba

Ocorreu uma falha na bomba. Insira o código da manutenção técnica
para continuar.

Lembrete
bateria

Fim de vida útil da bateria. Contacte um técnico autorizado para
substituir a bateria.

Alarmes e resolução de problemas
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Alarmes de nível 3
Este tipo de alarme é de categoria de gravidade média que requer atenção imediata.
Se o alarme ocorrer durante uma perfusão, a perfusão para imediatamente. Contudo,
pode continuar a perfusão depois de o problema ter sido resolvido. As instruções para
resolver o problema são apresentadas no ecrã tátil.
Para silenciar o sinal acústico de um alarme, prima a tecla Sem som. Esta ação silencia
o som do alarme durante 2 minutos. Se o problema não tiver sido resolvido passados
2 minutos, o som do alarme será retomado.
A resolução destes alarmes dá acesso ao ecrã de perfusão em
pausa. Se o alarme ocorrer durante a programação de uma ação
de perfusão intermédia, é necessário reiniciar o processo
de programação.

Figura 10.1.

Exemplo de ecrã de alarme de nível 3

As seguintes teclas estão disponíveis durante um alarme de nível 3:

•
•
•
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Sem som: silencia o alarme acústico durante 2 minutos.
Com som: o alarme acústico fica novamente ativo.
OK: apresenta o ecrã Pausada. a perfusão pode ser retomada depois de
resolver o problema. Esta tecla é ativada ao premir a tecla Sem som.
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•

Preench: ativa o preenchimento automático. Esta tecla aparece apenas durante
um alarme de ar na linha.
Título do
alarme
Ar na linha

Texto apresentado
O ar acumulado na linha está acima do limite. Preencha o equip de
perfusão. Se o problema voltar a ocorrer, retire e volte a inserir a cassete.
Preencha o equip de perfusão. Se o problema voltar a ocorrer, retire
e volte a inserir a cassete.
Possível luz ambiente excessiva.
Redução a exposição e verificação se o preenchimento é necessário.

Eventual ar na
linha

Prima OK para testar a resolução do ar

Cassete mal
coloca

A cassete de administração não foi colocada ou está mal colocada.
Volte a colocar a cassete.
Volte a inserir a cassete. Verifique ambas as flanges no interior da porta
de proteção. Se o problema persistir contacte o técnico.
Remova a cassete de administração, verifique se a câmara da cassete está
limpa e reintroduza-a corretamente. Se o alarme voltar a ocorrer, contacte
um técnico autorizado.

Verificar oclusão

Verifique se o clamp está aberto e se o set não está obstruído.

Oclusão inferior

Para resolver oclusões verifique: 1. Grampos abertos; 2.Cassete de
administração bem posicionada; 3.Linha não está torcida; 4.Não há
oclusão na ligação de saída. Se todas oclusões foram resolvidas, prima
OK para continuar.

Bomba Parada

Saia e depois reinicie a perfusão

Erro de fluxo

Verificar se a cassete de administração está bem posicionada
e se a bateria tem carga suficiente. Se o alarme voltar a ocorrer,
contacte um técnico autorizado.

Oclusão

Para resolver oclusões verifique: 1. Grampos abertos; 2.Cassete de
administração bem posicionada; 3.Linha não está torcida; 4.Não há
oclusão na ligação de saída. Se todas oclusões foram resolvidas, prima
OK para continuar.

Alarmes e resolução de problemas
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Título do
alarme

Texto apresentado

Oclusão
superior

Para resolver oclusões verifique: 1. Grampos abertos; 2.Cassete de
administração bem posicionada; 3.Linha não está torcida; 4.Não há
oclusão na ligação de saída. Se todas oclusões foram resolvidas, prima
OK para continuar.

Bateria
insuficiente

Tensão baixa da bateria para taxa atual. Ligue a bomba à fonte
de alimentação.

Mensagens
Uma mensagem indica uma condição de gravidade média que deverá resolver
logo que possível. Quando uma mensagem ocorre, ouve-se um alarme acústico
e a condição que ativou a mensagem (e as ações recomendadas, se relevante)
é apresentada no ecrã tátil.
Para silenciar o som de uma mensagem, prima a tecla Sem som. Esta ação silencia
o som da mensagem durante 2 minutos. Se o problema não tiver sido resolvido
passados 2 minutos, o som do alarme será retomado.

Figura 10.2.

Exemplo de ecrã de mensagem

Se uma mensagem for apresentada durante uma perfusão, a perfusão continua
e o sistema continua a funcionar. As seguintes teclas estão disponíveis:

•
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Sem som: silencia o alarme acústico durante 2 minutos.
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•
•

Com som: o alarme acústico fica novamente ativo.
OK: esta ação confirma a mensagem e regressa ao ecrã anterior: Se a perfusão
estiver concluída, a bomba regressa ao ecrã Início. Esta tecla é ativada ao premir
a tecla Sem som.
Se o volume do alarme estiver configurado no mínimo no menu Alarmes,
a tecla OK fica sempre ativada.

Cabeçalho
do ecrã

Texto apresentado

Bateria fraca

restam 30 minutos para a bateria esgotar. Ligue a bomba à fonte
de alimentação.

Mensagem

Vida bat expira em 2 dias. Contacte o técnico autorizado.
A bateria não pôde ser completamente carregada. Verifique a fonte
de alimentação.
Porta aberta. Verifique posição da cassete de perfusão e feche a porta.
Perfusão completa.
Finalizando perfusão.
A bomba está inativa durante <xx> minutos
Temperatura do sistema fora do intervalo. Se o alarme voltar a ocorrer,
contacte o técnico autorizado.
Aguarde. Possível oclusão distal. A bomba está a tentar reiniciar.
Prima Sair para cancelar.

Alarmes e resolução de problemas
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Resolução de problemas
A seguinte tabela lista alguns problemas de programação comuns e explica
como os resolver.
Problema

Causa provável

Solução

A programação não pode
ser concluída. A tecla
de função OK está
desativada e o intervalo
dos parâmetros está
a vermelho.

O parâmetro introduzido
está fora do intervalo de
segurança calculado
pela bomba.

Verifique a prescrição e obtenha
uma nova, se for necessário.
Introduza parâmetros da perfusão
dentro dos intervalos permitidos.

A opção Def atras não
aparece no ecrã Iniciar.

A opção não está ativada.

Ative a definição Perm início tardio
(Configurar as definições
gerais na página 211).
É necessário o nível de
autorização alto.

A opção Program predef
não é apresentada no ecrã
Iniciar em nenhum modo.

A opção não está ativada.

Ative a definição Pré-programa
(Menu Iniciar configuração na
página 215). É necessário o nível de
autorização alto.

A opção Rep
última perfusão não
é apresentada no ecrã
Início em nenhum modo.

A opção não está ativada.

Ative a definição Rep última
perfusão (Menu Iniciar
configuração na página 215).
É necessário o nível de
autorização alto.

A dose de ataque não
pode ser programada no
modo PCA ou PCEA.

A opção não está ativada.

Ative a definição Perm dose ataque
(Menu Opções PCA na
página 226 ou Menu Opções do
modo epidural na página 227).
É necessário o nível de
autorização alto.
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Problema

Causa provável

Solução

A bomba fica bloqueada
sempre que começa
uma perfusão.

A função Bloqueio P.
auto está ativada.

Desative a opção Bloqueio P.
auto (Configurar as definições
gerais, page 214). É necessário
o nível de autorização alto.

É preciso introduzir uma
palavra-passe para alterar
qualquer parâmetro no
modo Epidural.

Está ativada a função Pedir
pal-passe.

Desative a definição Pedir
pal-passe (Menu Opções do
modo epidural na
página 227). É necessário
o nível de autorização alto.

O botão de bolus cinzento
não responde.

O botão de bolus cinzento
desligou-se da bomba ou
está ligado ao minissuporte
em conjunto com um cabo
de comunicação.

• Volte a ligar o botão de

O botão de bolus azul não
responde.

O botão desligou-se
da bomba ou está a ser
utilizado e está ligado
ao minissuporte em vez de
à bomba.

Volte a ligar o botão
de bolus à bomba.

O botão Bolus não
é apresentado na barra de
ferramentas durante uma
perfusão Contínua.

A função Permitir bolus não
está ativada.

• Ative a definição Permitir bolus.

bolus à bomba.

• Desligue o cabo de comunicação
do minissuporte.

É necessário o nível de
autorização técnico. Para obter
mais informações, consulte
o manual de assistência técnica.

• O perfil do medicamento na
Biblioteca de medicamentos
não foi configurado para suportar
um bolus.
Erro de comunicação ao
premir o botão de bolus.

O botão de bolus
foi premido durante
o início da bomba.

Alarmes e resolução de problemas

Desligue o botão de bolus da
bomba, desligue a bomba e volte
a ligar o botão de bolus depois
de ligar a bomba.
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Problema

Causa provável

Solução

A bomba não está
a carregar.

• A fonte de alimentação

• Verifique se a fonte de

desligou-se do
minissuporte.

• A fonte de alimentação
foi ligada à bomba
quando esta estava
desligada.

• A fonte de alimentação
não funciona.

alimentação está ligada ao divisor
do minissuporte.

• Desligue a fonte de alimentação
da bomba e volte a ligá-la.

• Se a fonte de alimentação não
estiver a funcionar corretamente,
substitua-a.

Alarmes de ar na linha
recorrentes.

O tratamento está quase
no fim ou as definições
de deteção de ar estão
demasiado sensíveis.

Feche os grampos, retire a cassete
de administração da bomba
e purgue (lave) o conjunto
manualmente. Se o problema não
ficar resolvido substitua o conjunto
de administração.
Se mesmo assim o problema não
ficar resolvido peça a um técnico
que reveja e ajuste as definições de
deteção de ar.

Alarmes de oclusão
recorrentes.

O problema de oclusão
não foi resolvido de forma
adequada.

• Feche os grampos, retire
a cassete de administração
da bomba, desligue o paciente
e preencha (lave) o conjunto
manualmente.

• Substitua o conjunto de
administração.

• Altere o local da perfusão.
O alarme de oclusão
é acionado imediatamente
após o início da perfusão.
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A contrapressão causada
pelo cateter utilizado
para o tratamento, à taxa
programada, é muito alta.

Reduza a contrapressão
substituindo o cateter ou
diminuindo a taxa de perfusão.
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Problema

Causa provável

A proteção de ecrã não
é apresentada.

• A opção de proteção de • Ative a opção de Proteção de
ecrã não estava ativada.

• A bomba não está
num estado aplicável.

Solução
ecrã (consulte Configurar as
definições gerais na
página 211)

• A proteção de ecrã não será
apresentada se a bomba estiver
num dos seguintes estados: em
pausa, perfusão atrasada, fim
de tratamento KVO, durante
um alarme, ao tocar no ecrã,
ao premir uma tecla ou durante
uma administração de bolus.

A bomba é colocada
em pausa durante
a programação de uma
secundária.

A bomba não está ligada
a uma tomada de CA
e atualmente a bateria não
tem carga suficiente para
suportar o fluxo da linha
primária e a programação
da linha secundária.

Ligue a bomba a uma tomada
de CA e selecione continuar
a primária ou iniciar a secundária.

Descarga rápida de
pilhas AA.

A fonte de alimentação
está ligada à bomba e não
à eletricidade, enquanto o
EBP está preso à bomba.

Desligue a fonte de alimentação da
bomba.

A bomba não liga quando
está presa ao EBP.

A bateria interna está
abaixo do nível de tensão
necessário para ligar
a bomba.

• Se estiver disponível uma fonte de
alimentação estável, ligue a fonte
de alimentação à bomba.

• Contacte um técnico autorizado
para substituir a bateria interna.

Alarmes e resolução de problemas
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Problema

Causa provável

Solução

A bomba não apresenta
indicações de ligação
quando está presa ao EBP.

• O EBP não estava preso

• Solte o EBP e volte a prendê-lo

corretamente.

• As pilhas AA estavam
mal colocadas no
compartimento.

• As pilhas AA estão esgotadas.
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exatamente como nas instruções.

• Solte o EBP, certifique-se de que
as pilhas AA estão bem inseridas
e volte a prender o EBP
exatamente como nas instruções.

• Solte o EBP, substitua as pilhas
AA por pilhas AA novas e volte
a prender o EBP exatamente
como nas instruções.
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Capítulo 11: Manutenção
e armazenamento
As secções seguintes descrevem os procedimentos corretos de limpeza, manutenção
preventiva e armazenamento para a bomba e para a bateria:
Limpar e desinfetar a bomba ............................................................................ 267
Limpar os conectores elétricos de acessórios da Sapphire .............................. 272
Manutenção preventiva .................................................................................... 273
Informação sobre cuidados com a bateria ....................................................... 276
Transporte e armazenamento ........................................................................... 280

Limpar e desinfetar a bomba
Entre utilizações em pacientes diferentes, a bomba Sapphire e todos os seus
componentes têm de ser primeiro limpos e depois desinfetados, de acordo com
o protocolo dos serviços hospitalares/médicos para utilização em múltiplos pacientes.
A limpeza e desinfeção da bomba implica a limpeza com toalhetes prontos a usar
Dispatch® (Caltech).
Para a limpeza, o tempo de espera é de um minuto.
Para a desinfeção, o tempo de espera é de 15 minutos.

Agentes de limpeza e desinfeção adicionais:

•

Virex® II 256

•

Virox® AHP 5 RTU, Diversey

•
•

Klor DeTM (pastilhas de cloro)
Álcool isopropílico a 70%
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Limpeza e desinfeção: Precauções de segurança
Antes e durante a limpeza, cumpra as seguintes diretrizes e recomendações
de segurança:

•

A bomba de perfusão só deverá ser limpa por pessoal treinado na manutenção
deste tipo de dispositivo médico

•

Antes de limpar/desinfetar a bomba, verifique se:
• A bomba está desligada do paciente.
• A bomba está desligada de todas as conexões, conjuntos e acessórios.
• A bomba está desligada.

•

Ao limpar/desinfetar a bomba, não permita a entrada de fluidos na caixa
da bomba, nos orifícios do altifalante ou na câmara da bateria.

•

Não limpe em autoclave com vapor, não esterilize com óxido de etileno
nem mergulhe em fluido nenhuma parte da bomba.

•
•

Não utilize agentes de limpeza em spray ou aerossol.

•

Não limpe nem desinfete a bomba com lixívia líquida para uso doméstico.

Elimine todos os materiais de limpeza/desinfeção de acordo com as leis
e regras de eliminação de resíduos infeciosos

Antes de utilizar materiais para além dos produtos indicados acima
para limpeza e desinfeção da bomba de perfusão Sapphire,
certifique-se de que estão incluídos na lista oficial de materiais
aprovados da Q Core (publicada em www.eitanmedical.com).

A bomba deve estar completamente seca antes de ser ligada
a uma fonte de alimentação.
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Procedimento de limpeza e desinfeção
Solução de limpeza/desinfeção

Fabricante

Toalhetes prontos a usar Dispatch® (Caltech)

Caltech

Virex® II 256

Diversey

Klor DeTM (pastilhas de cloro)

Concept

Álcool isopropílico a 70%

Genérico (qualquer marca com álcool
isopropílico diluído a 70% em água)

Virox® AHP 5 RTU

Diversey

Procedimento de limpeza
O procedimento seguinte explica como limpar a bomba com os agentes aprovados
(indicados acima):
> P a r a l i m p a r a b om ba :

1.
2.
3.

Desligue a bomba e retire o cabo de alimentação da tomada da bomba Sapphire.

4.

Limpe as áreas planas exteriores com movimentos de vaivém, vertical
e horizontalmente (principalmente na caixa da bomba).

5.

A limpeza deve ser efetuada com uma força normal, poucas vezes no mesmo sítio
(pelo menos duas vezes), verificando a cobertura total das áreas a limpar.

6.

As diretrizes para limpeza de componentes específicos da bomba estão listadas
na tabela abaixo.

7.

Depois de concluído o processo de limpeza, a bomba dever secar
durante 10 minutos.

Utilize a razão de diluição correta de acordo com as instruções do fabricante.
Quando a solução estiver pronta, coloque-a num pano ou esponja e esprema
para não pingar.
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8.

Limpe a bomba com um pano limpo e seco.
A bomba deve estar completamente seca antes de ser ligada
a uma fonte de alimentação.

Procedimento de desinfeção
O procedimento seguinte explica como desinfetar a bomba com os agentes aprovados
(indicados em Procedimento de limpeza e desinfeção na página 269):
> Para desinfetar a bomba:

1.
2.

Realize os passos 1 a 6 especificados no processo de limpeza acima.

3.

Depois de concluído o processo de desinfeção, a bomba deve secar durante
15 minutos.

4.

Limpe a bomba com um pano limpo e seco.

Substitua o pano ou esponja por um novo e repita os passos 3 a 5 (especificados
no processo de limpeza acima) mais duas vezes (num total de 3 ciclos).

A bomba deve estar completamente seca antes de ser ligada a uma
fonte de alimentação.

Diretrizes para limpeza/desinfeção de componentes específicos da bomba
As diretrizes para limpeza/desinfeção de componentes específicos da bomba estão
listadas na tabela seguinte:

Componente

Recomendações de limpeza

Ecrã LCD

Limpe muito bem com uma esponja espremida. Evite riscar
o painel LCD. Assegure-se de que não entra líquido para
os orifícios do altifalante na parte superior do painel.
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Componente

Recomendações de limpeza

Dedos sensores

Limpe a ponta do dedo do sensor com um pano
humedecido ou uma esponja.

• Painel branco interno
• Detetor de bolhas (no

Este componente não deve ter sujidade, partículas estranhas
ou poeiras. Se necessário, utilize cotonetes de limpeza com
ponta de espuma, humedecidos com a solução detergente,
para limpar o conector, especialmente em volta da base dos
4 dedos, utilizando uma força manual normal. Certifique-se
de que a cotonete chega a todas as áreas pelo menos
duas vezes.

painel branco interno)

• Fixação (no painel
branco interno)

• Dente de bloqueio
(no painel branco interno)

• Conector de P a C,
conector de comunicação/
alimentação

Nota: A cotonete deve ser utilizada em movimentos
verticais ou horizontais, onde for possível, enquanto as
áreas menos acessíveis devem ser limpas em movimentos
circulares (pelos menos 3 rotações bidirecionais, para
a direita e para a esquerda).

Reprocessar a bomba quando utilizada por um único paciente
várias vezes
Quando a bomba Sapphire for utilizada por um único paciente várias vezes, a bomba
e todos os seus componentes têm de ser primeiro limpos e depois desinfetados com
álcool isopropílico a 70%.
O utilizador tem de limpar e desinfetar a bomba nas seguintes condições
(a primeira das três a ocorrer primeiro):

•
•
•

Sempre que estiver visivelmente suja.
Uma vez por semana.
Após o armazenamento em casa do paciente, mesmo que não tenha
sido utilizada.

As instruções de limpeza e desinfeção são idênticas a Procedimento de
limpeza e desinfeção na página 269.
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Limpar os conectores elétricos de acessórios da
Sapphire
A limpeza dos conectores elétricos de todos os acessórios está limitada à utilização de
APENAS álcool isopropílico a 70% (IPA).

1.
2.
3.

Coloque o acessório numa superfície limpa e estável.

4.

Esfregue de modo rotativo, efetuando pelo menos 3 rotações bidirecionais (no

Aplique uma pequena quantidade de IPA a 70% num pano ou esponja.
Aperte o pano/esponja antes da limpeza, para não gotejar sobre o acessório que
pretende limpar.
sentido dos ponteiros do relógio e sentido contrário)*.

Figure 11.1.

Limpar os conectores elétricos

5.

Tenha cuidado para evitar gotejar o reagente sobre os pinos ou poros do
conector elétrico.

6.

Deixe o IPA secar ao ar durante pelo menos 3 minutos antes de ligar à
alimentação.

* Tenha cuidado para não aplicar pressão excessiva no conector ao esfregar
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Manutenção preventiva
As secções seguintes descrevem:
Inspeção de rotina e tarefas de manutenção ................................................... 273
Teste de alarmes ............................................................................................... 274
Certificação ....................................................................................................... 275

Inspeção de rotina e tarefas de manutenção
As secções seguintes fornecem diretrizes acerca da inspeção e cuidados a ter com
a bomba antes e depois da sua utilização.
Tenha cuidado para não deixar cair a bomba. Se deixar cair
a bomba ou se esta parecer estar danificada, com rachas ou falhas,
devolva-a ao seu representante local para ser inspecionada.

Inspeção preliminar
Antes de utilizar a bomba Sapphire e os seus acessórios, inspecione a bomba para
ver se apresenta sinais de danos mecânicos.
Não utilize a bomba se identificar algo que possa indicar um
funcionamento deficiente do sistema. Nesse caso, contacte
o engenheiro biomédico das instalações ou um técnico de
assistência aprovado pela Q Core.

Procedimentos pós-utilização
Devem executar-se as seguintes verificações do equipamento após cada utilização
da bomba, conforme seja necessário:
Componente da bomba

Ação

Caixa da bomba

Verificar se há rachas e falhas.

Cabo de alimentação

Verifique se o cabo de alimentação não está danificado.
Verifique toda a extensão do cabo e a tomada.
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Teste de alarmes
Recomenda-se o teste manual dos seguintes alarmes pelo menos uma vez por ano. Os
testes de alarmes podem ser realizados como parte da certificação anual.
Relativamente aos testes de alarmes manuais da bomba epidural Sapphire, consulte os
protocolos de teste disponíveis para os técnicos autorizados (para obter mais
informações, consulte o manual de assistência)
Antes de testar os alarmes, não se esqueça de desligar
o conjunto do paciente.

Nome do teste

Procedimento

Alarme Ar na linha

Ligue um novo conjunto de administração Q Core à bomba
sem o ligar ao recipiente de perfusão. Inicie uma perfusão
à taxa de 100 mL/h. Deverá ocorrer um alarme Ar na linha.

Alarme Oclusão

Inicie uma perfusão à taxa de 600 mL/h durante 5 minutos. Com
a bomba em funcionamento, feche o grampo superior. Deverá
ocorrer um alarme Oclusão superior.
Teste o alarme Oclusão inferior repetindo o teste acima, mas
fechando o grampo ou comprimindo o tubo inferior com
a bomba em funcionamento.

Se não surgir um alarme, contacte o seu representante local ou técnico autorizado.
O operador deve estar a 1 metro da bomba e verificar se consegue
ouvir e ver o alarme.

Para obter mais informações acerca dos alarmes Ar na linha
e Oclusão, consulte Alarmes de nível 3 na página 258.
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Certificação
Para garantir a administração correta do fluido, a bomba deve ser verificada pelo
menos uma vez por ano por um prestador autorizado de assistência, para realizar
a certificação anual. Para obter mais informações acerca dos procedimentos anuais
de manutenção a serem executados por técnicos ou prestadores autorizados de
assistência, consulte o manual de assistência técnica da bomba de perfusão Sapphire.
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Informação sobre cuidados com a bateria
A bomba Sapphire pode funcionar apenas com a bateria, o que permite o
funcionamento da bomba durante uma falha de corrente, durante o transporte do
paciente ou nos cuidados ambulatórios.
Quando a bomba estiver a funcionar com alimentação da bateria (desligada da fonte
de alimentação principal), o ícone de nível de carga da bateria, no canto superior
direito da barra de indicadores, indica a capacidade da bateria restante. Verifique
regularmente o estado do ícone de nível de carga da bateria:
Número de barras no ícone

Capacidade aproximada que ainda resta na bateria

5

100%

4

75%

3

50%

2

25%

1

Baixa
Pode também verificar o estado da bateria através do menu
Opções. Para obter mais informações, consulte Ver parâmetros
do sistema na página 219.

O tempo de funcionamento da bateria depende do seu estado, que varia de acordo
com as condições de temperatura, idade da bateria, frequência de carregamentos
e condições de armazenamento e utilização.
Soa um alarme quando faltam 30 minutos até à descarga total da bateria. Este
tempo poderá depender da taxa de administração, da frequência de toque nas
teclas e do facto de a luz de fundo estar ou não ligada. Quando soa o alarme Bateria
descarregada ou depois de longos períodos de armazenamento, ligue a bomba
à fonte de alimentação.
Começam a aparecer mensagens de notificação no Ecrã principal da bomba duas
semanas antes de expirar a vida útil da bateria. Quando a vida útil da bateria expira,
a bomba permite concluir a perfusão em curso, desligando-se a seguir. Teste as
baterias pelo menos uma vez por ano e substitua-as a cada dois anos ou 500 ciclos
de carga.
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Classificação da bateria
A norma UL 1642 para baterias de lítio classifica do seguinte modo a bateria de iões
de lítio utilizada na bomba Sapphire:

•
•

Bateria secundária (recarregável)
Pode ser substituída por um técnico

Informação de segurança da bateria
Quando trabalhar com a bateria, cumpra as precauções e recomendações
de segurança listadas a seguir.

Diretrizes de segurança da bateria

•

Certifique-se de que é utilizada apenas uma bateria de iões de lítio (Li-Ion)
da Q Core Medical.

•

Caso detete ferrugem, maus cheiros, sobreaquecimento e/ou outras irregularidades
ao utilizar a bateria pela primeira vez, devolva-a ao seu representante local.

•
•
•
•

Evite o contacto com a água. Não mergulhe a bateria na água.
Não abra a caixa da bateria.
Armazene as baterias em caixas de cartão fechadas.
A temperatura de armazenamento de curta duração deve ser inferior a 35 ºC (95 °F).
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Armazenamento de longa duração da bateria
Quando armazenar baterias durante períodos prolongados, garanta as seguintes condições:

•
•
•

Um local bem ventilado, sem gases corrosivos.
Um ambiente com baixa humidade
A temperatura de armazenamento deve estar entre -20 ºC (-4 ºF) e +35 ºC
(+95 ºF). A temperatura recomendada é 23 ºC ±3 ºC (73 ºC ±5 ºF).
O armazenamento a baixas temperaturas poderá afetar
o desempenho inicial da bateria. O armazenamento a temperaturas
elevadas poderá degradar o desempenho da bateria.
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Carregar a bateria
Antes da utilização inicial da bomba Sapphire, a bateria deve ser carregada durante
pelo menos 6 horas. Deve-se, também, carregar a bateria se tiver estado desligada
da unidade da bomba durante mais de 6 meses. Durante o armazenamento da bomba,
recarregue a bateria no mínimo a cada 12 meses.
A bomba pode funcionar enquanto está a ser carregada.
Se utilizar a bomba quando está ligada à fonte de alimentação,
verifique se a bomba está bem presa à fonte de alimentação,
se o minissuporte está bem fixo a um suporte IV e se o cabo de
alimentação está bem preso, para evitar emaranhamentos que
poderiam causar estrangulamentos.

Para preservar a vida útil da bateria, sempre que possível, ligue a bomba à fonte
de alimentação principal, utilizando a fonte de alimentação.
Quando está ligada a uma alimentação elétrica e a carregar, o LED
Charge (amarelo) pisca, parando de piscar quando a bateria estiver
totalmente carregada.
Se a bomba estiver desligada, o logótipo da Q Core surge no
ecrã enquanto a bomba carrega.

Antes de carregar a bateria, verifique se o dispositivo
está totalmente seco. Se não o fizer, poderá comprometer
a segurança do paciente.
> P a r a c a r re g a r a b a t e r i a :

1.
2.

Ligue, à rede, o cabo de alimentação fornecido pela Q Core.

3.

Na parte da frente da bomba, verifique se o LED Charge está ligado
(luz amarela intermitente).

Com as setas brancas a apontar para cima, ligue o cabo à tomada elétrica
da bomba Sapphire ou ao conector do divisor.
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Manutenção da bateria
Para promover uma vida útil máxima da bateria, deverá executar a intervalos regulares
os seguintes procedimentos.
Frequência

Ação

Após cada utilização
da bomba

Verificar o estado de carga da bateria e recarregá-la,
se necessário.

A cada dois anos ou 500
ciclos de carga

Substituir as baterias.

Transporte e armazenamento
A bomba deve ser sempre transportada numa caixa de proteção, almofadada
no interior com material de enchimento. O ideal é utilizar a embalagem original.
Durante o manuseamento e transporte, proteja a bomba e a caixa, da água,
humidade excessiva e fontes de calor.
Para proteger a bomba de exposições prolongadas a poeiras e humidade, armazene-a
num ambiente limpo e seco. Recomenda-se que a bomba permaneça ligada à corrente
durante o armazenamento, para manter a bateria com carga completa. Se a bomba
for desligada da alimentação elétrica ou se tiver sido armazenada durante meses sem
estar ligada à alimentação, verifique o nível da bateria e recarregue-a antes de utilizar
a bomba (Carregar a bateria na página 279).
Para qualquer período de armazenamento, certifique-se de que a cassete de
administração Q Core está desligada da bomba e que a porta de segurança sobre
o mecanismo da bomba está fechada. A tabela seguinte lista recomendações
específicas para condições de armazenamento de longa duração.
Condição

Parâmetros

Temperatura

-40 ºC (-40 ºF) a +70 ºC (+158 ºF)

Humidade relativa

15% HR a 95% HR

Pressão atmosférica

50 kPa a 106 kPa (500 hPa a 1060 hPa)
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Capítulo 12: Características técnicas
As secções seguintes apresentam as características técnicas da bomba e dos
seus componentes:
Precisão da bomba ...........................................................................................
Características da bomba .................................................................................
Volume bolus médio após a oclusão ................................................................
Características ambientais ................................................................................
Declaração de compatibilidade eletromagnética .............................................
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294

Precisão da bomba
Os seguintes gráficos e curvas provêm dos procedimentos de teste da precisão da
bomba descritos na norma IEC60601-2-24. Os testes foram realizados em condições
normais (especificadas na norma IEC60601-2-24), à temperatura ambiente
(25 °C, 72 °F).
Condições normais para garantir a precisão ideal de ±2,5%:

•
•

O nível de fluido deve estar 50 cm acima da bomba

•
•
•

Temperatura ambiente (25 °C)

Ausência de contrapressão causada pelo tamanho do cateter ou diferença
de altura da bomba e do local de perfusão
Pressão barométrica da altitude em relação ao nível do mar (101 kPa)
Medicação IV com características de fluido semelhantes às da água
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A perfusão em condições de contrapressão elevada (por exemplo, ao utilizar cateteres
ou outros componentes de restrição do conjunto de administração) pode provocar
um desvio da precisão da administração de fluxo da bomba em relação à precisão
demonstrada em condições normais.
A bomba foi concebida para suportar a administração de perfusões em condições de
contrapressão com um desvio previsto de +5% a -5% na precisão (Nota: Em condições
de contrapressão elevada, como com uma linha 26G PICC a administrar a 100 mL/h,
pode ocorrer uma subadministração adicional).
Na bomba Sapphire, como em todos os sistemas de perfusão, fatores externos podem
provocar flutuações na precisão da taxa de perfusão. As condições que podem causar
flutuações no fluxo incluem:

•

Posição da altura do recipiente de perfusão (qualquer desvio a partir de
50 cm acima da bomba)

•

Características do fluido que se desviem de características semelhantes às
da água como, por exemplo, densidade, viscosidade e homogeneidade

•
•

Pressão positiva e negativa, incluindo contrapressão

•

Uma alteração de ±25 cm no nível do fluido acima da bomba pode resultar
num desvio de ±1% na precisão

•
•

A utilização de conjuntos com PAV pode resultar num desvio de -6% na precisão

Temperatura ambiental acima ou abaixo de 25 °C e pressão barométrica acima
ou abaixo de 101 kPa
Por exemplo:

O volume máximo que pode ser perfundido em condições de falha única
é 1,11 mL
Quando se utilizam acessórios onde a altura do recipiente tem
um desvio de 50 cm acima da bomba, podem ocorrer desvios na
precisão da bomba (por exemplo, Caixas de bloqueio PCA, Mochila
grande e EBP).
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Gráficos de início e trombeta de Torricelli
Os gráficos de início representam o fluxo inicial em relação ao tempo de
funcionamento durante as primeiras duas horas a partir do início da perfusão.
Mostram a estabilidade da administração devido à conformidade mecânica
e fornecem uma representação visual da uniformidade. Os gráficos de início
foram executados de acordo com a norma IEC 60601-2-24.
Na bomba Sapphire, como em todos os sistemas de perfusão, a ação do
mecanismo de bombagem e as variações ou fatores externos poderão provocar
flutuações na precisão da taxa de perfusão. As condições que podem causar
flutuações no fluxo incluem:

•
•
•
•
•

A posição do recipiente de perfusão
A densidade do fluido
A pressão positiva e negativa
A temperatura ambiente
O funcionamento da bomba para lá dos limites de operação recomendados

As curvas trombeta de Torricelli têm este nome devido ao seu formato característico
e são criadas de acordo com a norma IEC 60601-2-24. Mostram o desvio percentual
ao longo do tempo da taxa de perfusão em relação ao valor programado. O eixo
horizontal representa os intervalos de tempo da observação.
Para períodos de observação longos, as flutuações de curta duração não têm grande
efeito na precisão, situação representada pela parte plana da curva. Reduzindo
o período de observação, as flutuações de curto duração têm um efeito bem maior,
situação representada pela “boca” da trombeta.
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Figura 12.1.
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Gráfico do início da administração, primeiras 2 horas
do período de teste, 1 mL/h
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Figura 12.2.

Gráfico trombeta de Torricelli, segunda hora
de administração, 1 mL/h

Figura 12.3.

Gráfico trombeta de Torricelli, 24.ª (última) hora
de administração, 1 mL/h
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Figura 12.4.
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Gráfico do início da administração, primeiras 2 horas
do período de teste, 25 mL/h
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Figura 12.5.

Gráfico trombeta de Torricelli, segunda hora
de administração, 25 mL/h
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Figura 12.6.
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Gráfico trombeta de Torricelli, 24.ª (última) hora
de administração, 25 mL/h
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Características da bomba
A tabela seguinte lista e descreve características da bomba.
Parâmetro

Descrição

Dimensões

143 x 96 x 49 mm (5,63 x 3,78 x 1,93 in.) (A x L x P)

Peso (excluindo as baterias)

418 g (14,7 oz.)

Mecanismo de bombagem

Canal único volumétrico, com sensor de pressão integral

Modos de perfusão

Contínuo (com e sem linha secundária), PCA,
Intermitente, Vários passos, NTP, Epidural,
(PCEA, Epidural intermitente)

Taxa KVO

Até 20 mL/h com incrementos de 0,1 mL/h

Precisão

±2,5% (Sujeita a condições externas como a tubagem,
pressão, posição do recipiente em relação à bomba,
pressão barométrica, humidade e temperatura)

Imune à desfibrilação –
tempo de recuperação

Máx. 1 s

Débito

0,1 – 99,9 mL/h em incrementos de 0,1 mL/h
100 – 999 mL/h em incrementos de 1 mL/h

Volume (VTBI)

0,1 – 9999 mL em incrementos de 0,1 mL

Dispositivo de perfusão

Volumétrico, peristáltico

Fonte de alimentação externa

100 – 240 V 50-60 Hz, 0,6 A

Bateria

• Bateria de iões de lítio recarregável, 7,4 V, 1960 mA/h
• 24 h a 125 mL/h (com uma bateria completamente
carregada e a luz de fundo desligada)

• Tempo de recarga: até 6 hrs (se a bomba não estiver
em funcionamento)
Adaptador

Adaptador CA 10 VCC/2,0 A

Classificação do fusível

T1.6A, 250 V

Oclusão inferior

Até 17,4 PSI (1,2 bar ou 900 mmHg)

Temperatura de funcionamento

+5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F)
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Parâmetro

Descrição

Alarmes

Consultar a lista completa de alarmes em Capítulo 10:
Alarmes e resolução de problemas na página 255.

Preench

Preenchimento manual ou automático (600 mL/h, ou
do alarme de ar na linha 900 mL/h)

Sensores

• Sensor de ar na linha: deteta bolhas individuais
e acumuladas de tamanho 0,02-0,5 mL. O intervalo
de tamanhos pretendido de cada opção pode ser
selecionado pelo técnico.

• Sensor de oclusão superior/inferior
• Sensor de porta aberta
• Sensor de temperatura

Volume bolus médio após a oclusão
A tabela seguinte apresenta o tempo médio até ocorrer um alarme de oclusão inferior
e o volume de bolus após a oclusão, para uma taxa de 25 mL/h.
Parâmetro

Pressão
0,4 bar

1,2 bar

Volume bolus médio após
oclusão inferior

0,135 mL

0,75 mL*

Tempo médio até ao alarme
de oclusão inferior

38 s

3 min

* Com uma condição de falha única
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A tabela seguinte apresenta o tempo médio até ocorrer um alarme de oclusão
inferior para uma taxa de 0,1 mL/h.
Parâmetro
Tempo médio até ao alarme
de oclusão inferior

Pressão
0,4 bar

1,2 bar

2:30 horas

12:30 horas

Caso ocorra uma oclusão (superior ou inferior), limpe a oclusão
desligando o conjunto do paciente e fazendo o preenchimento
do conjunto de administração. No preenchimento manual, feche
os grampos e desligue o paciente do conjunto de administração
antes de retirar a cassete de administração da bomba.

Características ambientais
A bomba deve funcionar dentro dos intervalos de temperatura e de humidade
especificados a seguir. Para evitar danos na bomba ou bateria, não armazene a bomba
ou o conjunto de administração fora destes intervalos de temperatura e de humidade.
Não armazene a bomba durante longos períodos com a bateria instalada.

Condições de funcionamento
Respeite as seguintes condições de funcionamento:
Condição

Detalhes/Intervalo

Modo de funcionamento

Utilização de perfusão de longa duração

Humidade

15% a 95%
15% a 90% no estado transitório

Temperatura

+5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F)
-20 °C (-4 °F) a +50 °C (122 °F) no estado transitório

Pressão atmosférica
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Condições ambientais para transporte e armazenamento
Ao transportar ou armazenar a bomba, respeite as seguintes condições:
Condição

Detalhes/Intervalo

Pressão atmosférica

50 kPa a 106 kPa (500 hPa a 1060 hPa)

Humidade relativa

15% a 95%

Temperatura

-40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
Não desmonte a parte da bomba Sapphire que contém
o mecanismo da bomba e a parte eletrónica. Só deve ser feito
por pessoal autorizado, caso contrário, a Q Core Medical Ltd.
não terá a obrigação de fornecer assistência técnica.

Ao armazenar baterias separadamente da bomba, mantenha os seguintes intervalos
de temperatura de armazenamento:
Tipo de
armazenamento

Intervalo de temperaturas

Curta duração

<40 °C (<95 °F)

Longa duração

-20 °C (-4 °F) a +35 °C (+95 °F)
Recomendado: 23 °C ±3 °C (73 °F ±5 °F)
O armazenamento a baixas temperaturas poderá afetar
o desempenho inicial da bateria. O armazenamento a temperaturas
elevadas poderá degradar o desempenho da bateria.
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A lista que se segue fornece diretrizes acerca das condições ambientais e situações
a evitar quando se trabalha com a bomba ou ao armazená-la:

•
•
•

Evite locais com ventilação inadequada.

•
•
•
•

Evite locais com grandes flutuações de temperatura.

Evite locais onde possam ocorrer impactos ou vibrações súbitos.
Evite locais húmidos ou locais onde o nível de humidade possa aumentar
consideravelmente.
Evite locais com exposição direta à luz do sol.
Evite locais perto de aparelhos de aquecimento elétricos.
Evite locais expostos a químicos ou a gases explosivos.
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Declaração de compatibilidade eletromagnética
As secções seguintes fornecem informações acerca do modo de testar
e recomendações para:
Emissões eletromagnéticas .............................................................................. 294
Imunidade eletromagnética .............................................................................. 295
Distâncias de separação recomendadas para equipamento de
comunicações RF móvel ................................................................................... 298

Emissões eletromagnéticas
A bomba foi projetada para ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado
a seguir. O cliente ou o utilizador da bomba deve assegurar-se de que é utilizada
num ambiente assim.
Orientação para ambiente
eletromagnético

Teste de emissões

Conformidade

CISPR 11 Emissões RF

Grupo 1

A bomba utiliza energia RF apenas para
o seu funcionamento interno. Sendo
assim, as emissões RF são muito baixas
e é pouco provável que causem
interferências em equipamento
eletrónico nas proximidades.

CISPR 11 Emissões RF

Classe B

Emissões harmónicas
IEC 610003-3-2

Classe B

Flutuações de tensão/
emissões de tremulação
IEC 61000-3-3

Em
conformidade

A bomba é adequada para utilização em
todo o tipo de instalações, incluindo
as domésticas e as ligadas diretamente
à rede pública de baixa tensão que
abastece edifícios utilizados para fins
de habitação.
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Imunidade eletromagnética
A bomba foi projetada para ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado
a seguir. O cliente ou o utilizador da bomba deve assegurar-se de que é utilizada
num ambiente assim.
Orientação
para ambiente
eletromagnético

Teste de
imunidade

IEC 60601
Nível de teste

Nível de
conformidade

Descarga
electroestática (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contacto
±8 kV ar

±8 kV contacto

Transientes elétricos
rápidos/rajadas
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas
de alimentação
elétrica
±1 kV para linhas
de entrada/saída

±2 kV para linhas
de alimentação
elétrica
±1 kV para linhas
de entrada/saída

A qualidade da alimentação
elétrica da rede deve ser
a de um típico ambiente
comercial ou hospitalar.

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±1 kV modo
diferencial

±1 kV a
110 e 230 VCA

A qualidade da alimentação
elétrica da rede deve ser
a de um típico ambiente
comercial ou hospitalar.
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±15 kV ar*

O chão deve ser de
madeira, betão ou ladrilhos
cerâmicos. Se o chão estiver
coberto de material
sintético, a humidade
relativa deve ser no
mínimo 30%.
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Teste de
imunidade

IEC 60601
Nível de teste

Nível de
conformidade

Orientação
para ambiente
eletromagnético

Quedas bruscas de
tensão, interrupções
curtas e variações na
tensão nas linhas
de entrada da
alimentação elétrica
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95%
queda na UT)
para 0,5 ciclos
40% UT (60%
queda na UT)
para 5 ciclos
70% UT (30%
queda na UT)
para 25 ciclos
<5% UT (>95%
queda na UT)
para 5 s

<5% UT (>95%
queda na UT)
para 0,5 ciclos
40% UT (60%
queda na UT)
para 5 ciclos
70% UT (30%
queda na UT)
para 25 ciclos
<5% UT (>95%
queda na UT)
para 5 s

A qualidade da alimentação
elétrica da rede deve ser a de
um típico ambiente comercial
ou hospitalar. Se o utilizador
da bomba necessitar que
esta funcione continuamente
durante falhas de energia,
recomenda-se que
a bomba seja alimentada
através de uma unidade de
alimentação ininterrupta ou
de uma bateria.

Campo magnético
da frequência
de alimentação
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos da
frequência de alimentação
deverão ter níveis
característicos de um
local típico de um típico
ambiente comercial
ou hospitalar.

* A bomba foi testada em relação aos requisitos de CEM das normas IEC 60601-1-2/EN
60601-1-2 (quarta edição) e IEC 60601-2-24 (segunda edição).

Imunidade eletromagnética para equipamento e sistemas de suporte de vida
A bomba foi projetada para ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado
a seguir. O cliente ou o utilizador da bomba deve assegurar-se de que é utilizada
num ambiente assim.
O equipamento de comunicações RF portátil e móvel só deve ser utilizado a uma
distância da bomba, incluindo cabos, superior à distância de separação recomendada,
calculada por meio da equação aplicável à frequência do transmissor.
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As intensidades de campo de transmissores RF fixos, determinadas por um
levantamento eletromagnético do local, devem ser inferiores ao nível de
conformidade em cada intervalo de frequências.
Possibilidade de ocorrência de interferências próximo de equipamento marcado

com o símbolo

.

Teste de
imunidade

IEC 60601
Nível de teste

Nível de
conformidade

RF conduzidas
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz
a 80 MHz
10 Vrms 150 kHz
a 80 MHz

3 Vrms

Orientação para
ambiente
eletromagnético*
Distância de separação
recomendada (RSD)

d = 1.2 p
3 Vrms †

RSD

d = 4 p

onde p é a potência nominal máxima de saída
do transmissor em Watts (W) de acordo com o
fabricante do transmissor e d é a distância de
separação recomendada em metros (m).
RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a
2,5 GHz

10 V/m
80 MHz – 2,5 GHz
80% AM, 2 Hz
80 MHz – 2,5 GHz
80% AM, 1 KHz

Distâncias de separação
recomendadas:

• 80 MHz a 800 MHz:
d = 4 p

• 800 MHz a 2,5 GHz:
d = 7.7 p
A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo
de frequências mais elevado.
* Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
† A bomba foi testada em relação aos requisitos de CEM das normas IEC 60601-1-2/EN

60601-1-2 (quarta edição) e IEC 60601-2-24 (segunda edição).
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Notas

1.

As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765
MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66
MHz a 40,70 MHz.

2.

Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz
e no intervalo de frequências de 80 MHz a 2,5 GHz destinam-se a diminuir a
probabilidade de interferências causadas por equipamento de comunicações
móvel/portátil, caso este seja levado inadvertidamente para áreas de pacientes.
Sendo assim, utiliza-se um fator adicional de 10/3 no cálculo da distância de
separação recomendada para transmissores nestes intervalos de frequências.

3.

As intensidades de campos de transmissores fixos, por exemplo, estações base
para telefones (telemóveis/sem fios) e rádios terrestres móveis, radioamadores,
emissões rádio AM e FM e emissões televisivas não podem ser estimadas
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido
a transmissores RF fixos, deve pensar-se em realizar um levantamento
eletromagnético do local. Se a intensidade de campo medida no local em que
a bomba Sapphire é usada exceder o nível de conformidade RF aplicável indicado
acima, a bomba deve ser observada para verificar se funciona normalmente. Se
for observado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas
adicionais, por exemplo, reorientar ou mudar a bomba de lugar.

4.

No intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo
devem ser inferiores a 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas para equipamento de
comunicações RF móvel
A bomba foi projetada para ser utilizada num ambiente eletromagnético em que as
perturbações das RF radiadas estão controladas. O cliente/utilizador da bomba pode
ajudar a evitar interferências eletromagnéticas se mantiver uma distância mínima entre
equipamento de comunicações RF portátil e móvel (transmissores) e a bomba,
de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
A tabela seguinte fornece distâncias de separação recomendadas entre equipamento
de comunicações RF portátil e móvel e a bomba (para equipamento e sistemas
de suporte de vida).
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Para transmissores com uma potência nominal máxima de saída não listada na
tabela, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada
utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde p é a potência nominal
máxima de saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

Potência nominal
máxima de saída
do transmissor (W)

Distância de separação de acordo com a frequência
do transmissor (m)
150 kHz a
80 MHz
fora das
bandas ISM

150 kHz a
80 MHz nas
bandas ISM

d = 1.2 p

d = 4 p

80 MHz a
800 MHz

800 MHz
a 2,5 GHz

d = 1.2 p

d = 2.3 p

0,01

0,12

0,40

0,12

0,23

0,1

0,38

1,3

0,38

0,72

1

1,2

4,00

1,2

2,3

10

3,8

13

3,8

7,27

100

12

4,00

12

23

Notas

1.

Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

2.

A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de
frequências mais elevado.

3.

As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são
6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz;
e 40,66 MHz a 40,70 MHz.

4.

É usado um fator adicional de 10/3 no cálculo da distância de separação
recomendada para transmissores nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz
e 80 MHz e no intervalo de frequências 80 MHz a 2,5 GHz.
Isto diminui a probabilidade de interferências causadas por equipamento de
comunicações móvel/portátil, caso este seja levado inadvertidamente para áreas
de pacientes.
Características técnicas
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Capítulo 13: Garantia Limitada
A Q Core Medical Ltd. (o "Fabricante") garante ao comprador, o qual adquiriu
a Sapphire diretamente no fabricante (Comprador Inicial), que a bomba de perfusão
Sapphire (“Sapphire”), não incluindo acessórios, está livre de defeitos de materiais e
execução em utilização normal, se for utilizada de acordo com o presente Manual do
Utilizador, durante um período de dois anos a partir da data efetiva de venda ao
Comprador Inicial. NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS.
A garantia não cobre o desgaste normal nem itens de manutenção (por exemplo,
o Kit de Certificação Anual) e exclui especificamente baterias, conjuntos de
administração, conjuntos de extensão ou outros acessórios ou equipamentos
utilizados com a Sapphire.
Sujeito às condições desta Garantia Limitada e seu cumprimento, o Fabricante
reparará ou substituirá ao seu critério e sem custos (exceto um encargo nominal para
envio e processamento) qualquer Sapphire com defeito, desde que a reclamação
tenha lugar durante esse período de dois anos.
Aplicam-se as seguintes condições, procedimentos e limitações à obrigação do
Fabricante ao abrigo desta garantia:
A. Partes cobertas por esta Garantia: esta Garantia aplica-se apenas ao Comprador
Inicial da Sapphire.
Procedimento de Execução da Garantia: o Comprador Inicial deve notificar
o Fabricante por escrito do defeito reclamado, do seguinte modo:
Q Core Medical Ltd., 29 Yad Haruzim St., P.O. Box 8639, Netanya, 4250529, Israel.
O Comprador Inicial deve enviar uma mensagem para support@eitanmedical.com ou
contactar o gestor de conta. A notificação ao Fabricante deve incluir a data de compra,
o número de série e uma descrição suficientemente detalhada do defeito reclamado,
para o Fabricante determinar e facilitar as eventuais reparações necessárias. ANTES
DE DEVOLVER A SAPPHIRE É NECESSÁRIO OBTER AUTORIZAÇÃO. Se for concedida
autorização, a Sapphire deve ser correta e cuidadosamente limpa, embalada
e devolvida ao Fabricante. Quaisquer perdas ou danos durante o envio são por
conta do remetente.
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B. Condições da Garantia: a garantia é nula se a Sapphire tiver sido
1) reparada por alguém que não seja o Fabricante ou o seu agente autorizado
2) alterada de modo a afetar a sua estabilidade ou fiabilidade 3) mal utilizada ou
4) danificada por negligência ou acidente. A má utilização inclui, mas não só, uma
utilização que não respeite o Manual do Utilizador ou a sua utilização com acessórios
não aprovados. A remoção ou danos no número de série da Sapphire invalidará
esta garantia.
C. Limitações e Exclusões: a reparação ou substituição da Sapphire ou de um dos
seus componentes é a solução EXCLUSIVA oferecida pelo Fabricante. Aplicam-se
as seguintes exclusões e limitações:
1. Nenhum agente, representante ou funcionário do Fabricante tem autoridade para
vincular o Fabricante a qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita.
2. NÃO HÁ GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU USO
DA SAPPHIRE PARA UM OBJETIVO DETERMINADO.
3. A Sapphire só pode ser utilizada por ordem de pessoal médico, cuja capacidade
e discernimento determinarão a adequação da Sapphire para um tratamento
médico específico.
4. Todas as recomendações, informação e literatura descritiva fornecidas pelo
Fabricante são consideradas corretas e fiáveis, mas não constituem garantias.
O Fabricante nega responsabilidade pela adequação da Sapphire a um tratamento
médico específico ou por complicações médicas resultantes da utilização da Sapphire.
O Fabricante não será responsável por danos incidentais ou consequenciais a bens,
perda de lucros ou perda de utilização provocados por defeitos ou mau funcionamento
da Sapphire.
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Informação de Assistência
Durante o período de garantia da Q Core, a bomba Sapphire não deve ser aberta
por pessoal não autorizado.
Use apenas um fornecedor de serviços Q Core autorizado para assistência
e reparações. Caso a sua bomba precise de ser devolvida para receber assistência,
contacte o representante local ou obtenha uma Autorização de Devolução enviando
um formulário de pedido através do website da Q Core. A bomba deve ser
acondicionada numa caixa apropriada que lhe dê proteção suficiente durante
o envio. Para garantir uma devolução rápida, é necessário notificar um representante
de assistência Q Core autorizado antes do envio de qualquer bomba para reparação.
Quando contactar a pedir assistência, esteja preparado para fornecer o número de
série da bomba e os detalhes da versão de software. Deve anexar-se uma breve
descrição escrita do problema à bomba quando esta for devolvida para receber
assistência.
A Q Core Medical Ltd. não se responsabiliza por devoluções não autorizadas nem por
bombas danificadas durante o envio devido a um acondicionamento inadequado.
A vida útil da bomba Sapphire é de 7 anos a partir da data de fabricação.

Contactos de assistência técnica
Para obter assistência técnica, contacte o representante local ou contacte a Q Core
enviando um formulário de pedido através do website da Q Core.
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