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Viktigt meddelande
Användarmanualen till Sapphire infusionspump levereras under de förhållanden 
och begränsningar som anges i detta avsnitt. Läkare, behörig sjukhuspersonal och 
hemanvändare ska läsa hela användarmanualen innan de använder Sapphire-pumpen 
för att förstå fullt ut hur pumpen och tillbehören fungerar och hur de ska användas. 

• Vårdpersonal ska inte avslöja pumpens säkerhetskoder, låsnivåer eller annan 
information för patienten som kan ge patienten åtkomst till alla programmerings- 
och användningsfunktioner.

• Felaktig programmering kan orsaka patienten skada.

• Hemanvändare som använder Sapphire-pumpen ska instrueras av en certifierad 
vårdgivare eller läkare i hur man använder pumpen korrekt.

Förskrivningsinformation
Enligt amerikansk lagstiftning får denna enhet endast säljas av en läkare eller på 
beställning av en läkare {21 CFR 801.109(b) (1)}.
Sapphire-pumpen är avsedd att användas enligt anvisningar från eller under 
övervakning av legitimerad läkare och/eller legitimerad vårdpersonal som har 
genomgått utbildning i hur pumpen används och i administrering av blod, läkemedel 
och parenteral nutrition. Anvisningarna för användning som presenteras i den här 
manualen ska inte under några omständigheter ersätta fastställda medicinska protokoll 
för patientvård.

Information om upphovsrätt, varumärke 
och patent
© 2021, Eitan Medical Ltd. Med ensamrätt.
Sapphire och Eitan Medical är varumärken som tillhör Eitan Medical Ltd.
Designen, pumpmekanismen och andra funktioner i Sapphire-pumpen skyddas 
av ett eller flera amerikanska eller utländska patent.



Användarmanual till Sapphire infusionspump2

Friskrivningsklausul
Informationen i den här manualen har granskats noga och antas vara tillförlitlig. Inget 
ansvar tas för eventuella oavsiktliga felaktigheter. Eitan Medical Ltd. förbehåller sig 
rätten att göra ändringar i sina produkter för att förbättra tillförlitligheten, designen och 
prestandan. De anvisningar som presenteras i den här manualen ska inte under några 
omständigheter ersätta fastställda medicinska protokoll för patientvård. Texten och 
bilderna häri används endast i illustrations- och referenssyfte. De specifikationer som 
de baseras på kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Varning
Använd endast aggregat och tillbehör som tillhandahålls av Eitan Medical Ltd. med 
Sapphire-pumpen. Om man använder andra aggregat än de som tillhandahålls av Eitan 
Medical Ltd. kan det försämra driften av pumpen och infusionens noggrannhet och 
flöde, vilket kan generera farliga vätsketryck som kan aktivera ocklusionslarm vid 
oförutsägbara tryck. 
Alternativt kan aggregat från andra tillverkare som är godkända och märkta för 
användning med Sapphire-infusionssystemet användas. Listan med godkända 
aggregat måste hämtas från en officiell publikation från tillverkaren, till exempel 
tillverkarens webbplats, katalog eller annat formellt publicerat dokument. 
Om du använder aggregat som inte är godkända och märkta för användning med 
Sapphire-infusionssystemet kan det leda till drift som inte överensstämmer med 
enhetens begränsningar och parametrar.
Om produkten inte används i enlighet med produktmärkningen är garantin som 
Eitan Medical Ltd. utfärdar för denna enhet ogiltig och Eitan Medical Ltd. åtar sig inget 
ansvar för olyckor som kan ske till följd därav. Se Varningar och säkerhetsföreskrifter på 
sidan 22 där det finns en fullständig lista över varningar och försiktighetsåtgärder.
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Teknisk hjälp
Om du vill ha hjälp med tekniska frågor, felsökning och rapportering av oväntade 
händelser kontaktar du den lokala representanten/återförsäljaren. Information om var 
du kan hitta närmaste servicecenter för Hospira finns i page 283. Du kan också kontakta 
supporten på Eitan Medical Ltd. via e-post på följande adress: 
support@eitanmedical.com

CE-symbolens innebörd

Symbolen  representerar efterlevnad av Europeiska gemenskapsförordningen 
2017/745 om medicintekniska produkter.
Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är en del av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda i förordningen om medicintekniska produkter.

Allvarlig incidentrapportering
Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med utrustningen ska rapporteras 
till complaints@eitanmedical.com och till lämpliga tillsynsmyndigheter.

swe

mailto:support@Qcore.com
mailto:support@Qcore.com
mailto:support@Qcore.com
mailto:complaints@eitangroup.com
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I följande avsnitt ges en beskrivning av Sapphire-pumpens funktioner och 
en sammanfattning av informationen om säkerhet och myndighetskrav.
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Termer och förkortningar ...................................................................................... 14
Dokumentkonventioner ........................................................................................ 16
Information om säkerhet och överensstämmelse .................................................... 16
Varningar och säkerhetsföreskrifter ........................................................................ 22

Produktöversikt och indikationer
Sapphire-infusionspumpen är avsedd för kontrollerad tillförsel via intravaskulär, 
subkutan, intraarteriell och epidural administrering. Pumpen är utformad för att tillföra 
koksaltlösning, total parenteral nutrition (TPN), lipider, intravenöst administrerat 
läkemedel, epiduralt administrerat läkemedel, blod och blodprodukter.
Sapphire-pumpen har följande infusionssätt för alla avsedda användningssätt: 
Kontinuerligt, Intermittent, TPN, PCA, Flersteg och Epidural.
Pumpen är avsedd att användas av både licensierad vårdpersonal och lekmän. 
Pumpen är avsedd att användas i följande miljöer: klinisk, ambulerande, pre-hospitalt, 
medicinsk marktransport och i hemmet. Sapphire-infusionspump är avsedd för 
användning till vuxna och barn.
De Eitan Medical administration set som används med Sapphire infusionspump är 
avsedda för en enda patient och endast för engångsbruk.
Den här användarmanualen avser användning av Sapphire-programversion r15.10. 
Kontrollera att den programversion som visas på startskärmen i Sapphire är r15.10. 
Du kan även visa versionsnumret via Visa system (ytterligare information finns i Menyn 
Visa på sidan 201).

Kapitel 1: Inledning 
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Kliniska fördelar

Pumpen erbjuder betydande fördelar jämfört med manuell administration av vätskor, 
inklusive förmågan att administrera vätskor i mycket små volymer samt förmågan att ge 
vätskor med exakt programmerade hastigheter eller automatiserade intervall, vilket 
ökar patientsäkerheten. 

Dessa och andra pumpfunktioner resulterar i följande fördelar:

• Konsekventa flödeshastigheter av läkemedel inom ett angivet 
noggrannhetsintervall

• Minskning av medicinering och behandlingsfel.

• Förenkling av behandlingsprofiler (leveranslägen)

Kontraindikationer

Pumpen har inga kontraindikationer.

Anpassade konfigureringar av infusionssätt
För att underlätta en säker och bekväm användning i olika miljöer kan 
Sapphire-pumpen förkonfigureras så att endast vissa infusionssätt stöds. De 
konfigureringar som kan användas på respektive pumptyp beskrivs i följande tabell.

Pumptyp Infusionssätt som stöds

Multibehandling Ett eller fler av följande:
• Kont.

• Intermitt.

• TPN

• PCA

• Flersteg

• Epidural

Epidural • PCEA

• Intermittent epidural
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Varje infusionssätt har tilldelats en egen färg som visas i indikatorfältet. Detta för att 
användarna enkelt ska kunna skilja de olika sätten åt (Figur 3.1 på sidan 71).

Funktioner
Sapphire-pumpens funktioner är utformade för att förenkla behandlingen och 
säkerställa patientsäkerheten.

Behandlingsrelaterade funktioner
• En enda plattform: Pumpens infusionssätt kan ändras utifrån vilken typ 

av infusion som behövs.
• Spolningsalternativ: Både manuell spolning (med hjälp av självtryck) och 

automatisk spolning (med hjälp av pumpen) är tillgängliga. 
• Titrering genom snabbinfusion (vid de flesta infusionssätt): Med 

ändringsalternativen kan infusionsparametrarna uppdateras utan att man 
behöver avbryta infusionen.

• Fördröjd infusion: Ger användare möjlighet att programmera en infusion i förväg 
och ställa in den på Standby under en obegränsad tid eller ställa in en definierad 
fördröjningsperiod.

• Föregående infusion: Sparar automatiskt parametrarna från den senaste 
infusionen så att de kan användas för snabbstart av infusioner.

• Återuppta en infusion efter att pumpen har stängts av: Gör det möjligt att 
återuppta en infusion efter att pumpen har stängts av under pågående eller 
pausad infusion.

• Förinställda program: Ger möjlighet att spara infusionsparametrarna för protokoll 
som används ofta så att de kan användas för snabbstart av infusioner.

• Piggyback (endast kontinuerlig tillförsel): Ger möjlighet att lägga till en 
sekundär slang med kontinuerlig infusion utan att infusionsparametrarna för 
den primära slangen måste upprepas.

• Flexibla programmeringsfunktioner (utom TPN-läget):
• Infusioner kan programmeras med olika doshastighetsenheter, inklusive 

följande, och olika tidsenheter: mL, mg, μg, enheter, mEnheter, miljoner 
enheter, gram, nanongram, mmol, mEq.
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• Infusionshastigheten kan programmeras som en viktbaserad infusion 
(patientvikten kan vara mellan 0,1–500 kg).

• PIEB – epidural infusion som stödjer en kombination av programmerade 
intermittenta doser och patientstyrda bolusdoser.

Säkerhetsrelaterade funktioner

• Låsskärm: Ger möjlighet att undvika oavsiktlig aktivering av skärmfunktionerna 
genom att skärmen låses när infusionen är igång.

• Patientlås: Ger möjlighet att undvika otillåten hantering av pumpen genom 
att pumpfunktionerna låses. Lösenord måste anges för att aktivera skärmen 
igen. Detta alternativ kan konfigureras så att det aktiveras automatiskt när 
infusionen börjar.

• Behörighet för låsnivå: Ger endast åtkomst till de pumpfunktioner som 
användaren har behörighet för. Behörighetsnivåerna (låg, medelhög, hög, 
servicetekniker) är lösenordsskyddade.

• Säkerhetskontroll för gränsvärdesparametrar: Gör att man inte kan ange 
infusionsparametrar som ligger utanför på förhand beräknade säkerhetsgränser. 
Tillåtna områden varierar beroende på vilka parametrar som redan angetts av 
användaren eller av de gränser som definierats i läkemedelslista, om en sådan 
har installerats i pumpen.

• Enkel felsökning vid larm: Larmskärmarna visar exakta anvisningar för hur larmet 
ska hanteras eller hur problemet ska lösas.

• Läkemedelslista: Möjliggör säkrare rutiner i enlighet med det kliniska området. 
Programmeringen sker med läkemedelsspecifikt namn, profil, tillåtna gränser och 
rekommenderade (mjuka) gränser.
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Sidan har lämnats tom avsiktligt

Termer och förkortningar
I tabellen nedan definieras vanliga termer och förkortningar som förekommer i den här 
manualen.

Term/förkortning Betydelse

AFFV Flödesbegränsande ventil (Anti-Free-Flow-Valve)

AC/DC Växelström/likström

Ackum. Acumulerad

Kliniskt område Kliniskt område

DFU Bruksanvisning

EBP Extern batterienhet

EKG Elektrokardiogram

Eitan Medical 
Sapphire-aggregat

Sapphire-aggregat

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

EMI Elektromagnetisk interferens

Epi. Int. Epidural intermitt

t Timme

HIS Sjukhusinformationssystem (Hospital Information System)

Kg Kilogram

HVÖ Håll venen öppen

μg Mikrogram

mEq Milliekvivalenter 

min Minuter

mg Milligram

mL Milliliter

mmol Millimol 

Monteringssystem Monteringssystem till Sapphires olika pumpar
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MRT Magnetresonanstomografi

mEnh. Milj. enheter

M-enh. Milj. enheter

nanog Nanogram

Auto Ocklusion

PAV Tryckaktiverad ventil (Pressure Activated Valve)

Stationär dator Persondator

PCA Patientkontrollerad analgesi (Patient Controlled Analgesia)

PCEA Patientkontrollerad epidural analgesi (Patient Controlled 
Epidural Analgesia)

PIEB Programmerad intermittent epidural bolusdos

Prim. Primär

RFID Radiofrekvensidentifiering

Sek. Sekundär

TPN Total parenteral nutrition

VI Infunderad volym

VSSI Infusionsvolym

Eitan Medical Eitan Medical Ltd.

Sapphire-pump Eitan Sapphire-infusionspumpserie

Term/förkortning Betydelse
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Dokumentkonventioner
Nedanstående meddelanden i manualen betyder att läsaren ska fästa särskild 
uppmärksamhet vid ett avsnitt:

De parameterintervall som beskrivs i manualen motsvarar fabriksinställningarna. 
Dessa intervall kan konfigureras av en auktoriserad servicetekniker.

Information om säkerhet och överensstämmelse
I följande avsnitt presenteras viktig information om märkning, säkerhet och 
överensstämmelse.

• Symboler och märkning på sidan 17

• Överensstämmelse och klassificering på sidan 20

• Biokompatibilitet på sidan 21

• Sterilisering på sidan 21

• Skyddsgrad mot intrång av vatten och damm på sidan 21

Varning! Indikerar instruktioner för allvarliga biverkningar och 
potentiella säkerhetsrisker som, om de inte följs, kan leda till 
personskada.

Försiktigt! Anger anvisningar som måste följas för att förhindra 
skada på utrustningen eller försämrad behandlingskvalitet.

Obs! Ger mer information till hjälp för att utrustningen ska fungera 
optimalt.
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Symboler och märkning 

I följande tabell beskrivs märkning och symboler som förekommer på Sapphire-pumpar 
och deras delar, samt information om var dessa är placerade på utrustningen.

Symbol Beskrivning Placering

Medicinsk enhet. På varje etikett på pumpen.

Serienummer.
På baksidan av pumphusets hölje 
och på baksidan av minihållaren.

CE-märke.

På baksidan av pumphusets hölje, 
på baksidan av minihållaren, EBP, 
PCA-låsboxar på 100, 250 och 500 
mL samt på monteringssystemet.

Katalognummer.

På baksidan av pumphusets hölje, 
på baksidan av minihållaren, EBP, 
PCA-låsboxar 100, 250 och 500 mL 
samt på monteringssystemet.

Auktoriserad representant inom 
Europeiska unionen.

På baksidan av pumphusets hölje, 
på baksidan av minihållaren, EBP, 
PCA-låsboxar på 100, 250 och 500 
mL samt på monteringssystemet.

Batchkod. Inuti minihållaren, EBP, 
PCA-låsboxar på 100, 250 och 500 
mL samt på monteringssystemet.

Ej MR-kompatibel. (Använd inte i 
MR-miljöer).

På baksidan av pumphusets hölje.
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Försiktigt! Se medföljande 
dokumentation för 
säkerhetsanvisningar (service ska 
utföras av en behörig servicetekniker. 
Läs servicemanualen innan du tar 
bort kåpan).

På baksidan av pumphusets hölje, 
EBP, på baksidan av minihållaren 
samt på monteringssystemet.

Temperatur vid förvaring. På transportemballaget.

Fuktighet vid förvaring. På transportemballaget.

Atmosfärtryck vid förvaring. På transportemballaget.

Läs anvisningarna för användning.
EBP, på baksidan av minihållaren 
samt på PCA låsbox 500 mL.

Följ bruksanvisningen.
På baksidan av pumphusets hölje, 
PCA låsbox 250 mL samt på 
monteringssystemet.

Märkningarna C och US som sitter 
intill CSA-märkningen betyder att 
produkten uppfyller gällande CSA- 
och UL-standarder för användning i 
Kanada och USA.

På baksidan av pumphuset och 
monteringssystemet.

Symbol Beskrivning Placering
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Tillverkningsdatum (år). På baksidan av pumphusets hölje.

Tillverkarens namn. På baksidan av pumphusets hölje, 
på baksidan av minihållaren, EBP, 
PCA-låsboxar100, 250 och 500 mL 
samt på monteringssystemet.

Identifierar defibrillatorskydd och 
grad av skydd mot elektriska stötar.
Utrustning av typ BF tillämpad del.

På baksidan av pumphusets hölje.

Inspänning: 100–240 V; 50–60 Hz; 
Max 120 A
Utspänning: 10 V DC; Max 4,7 A

Monteringssystem.

IP24 Skydd mot damm och vattenstänk. På baksidan av pumphusets hölje.

IPX1 Kapslingsklass. Monteringssystem.

IPX2 Kapslingsklass. EBP.

Rx Only Enligt federal lag i USA får denna 
anordning endast säljas mot recept.

På baksidan av pumphusets hölje, 
på baksidan av minihållaren, 
PCA-låsboxar 100, 250 och 500 
mL.

Hantering av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE).
Den här symbolen anger att använda 
batterier och elektronisk utrustning 
inte får kasseras som osorterat 
kommunalt avfall utan måste samlas 
in separat. Kontakta en auktoriserad 
representant för information om 
kassering av utrustningen.

På baksidan av pumphusets hölje, 
EBP och på baksidan 
av minihållaren.

Symbol Beskrivning Placering
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Överensstämmelse och klassificering

Manualen har skrivits i enlighet med kraven i internationell standard SS-EN 60601-2-24 
för elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – del 2-24: Särskilda fordringar 
på infusionspumpar och infusionsregulatorer. De data som presenteras i avsnittet med 
tekniska specifikationer visar vilka särskilda testförhållanden som fastställs i denna 
standard. Andra externa faktorer, t.ex. mottryck, temperatur, tryckhöjd, användningstid, 
vätskerestriktioner, lösningsviskositet eller en kombination av dessa faktorer, kan leda 
till avvikelser från de prestandauppgifter som presenteras.

• SS-EN 60601-1, UL 60601-1 och CAN/CSA C22.2 601.1-M90 elektrisk utrustning 
för medicinskt bruk, enligt vilka Sapphire-pumpen klassificeras som:
• Klass II
• Typ BF
• Kontinuerlig drift
• IP24 skydd mot damm och vattenstänk
• Inte lämplig för användning i närheten av lättantändliga anestesiblandningar 

som innehåller luft, syrgas eller dikväveoxid.

LARM Larm – En lampa som lyser för att 
visa att en larmsituation har inträffat 
i pumpdriften. Se Maskinvaru- och 
programvarukomponenter på sidan 34.

På framsidan av pumphuset under 
den röda lampan.

LADDAR Laddar – En lampa som lyser 
för att visa att batteriet håller 
på att laddas. Se Maskinvaru- och 
programvarukomponenter på sidan 34.

På framsidan av pumphuset under 
den gula lampan.

STARTAD Startad – En lampa som lyser för att 
visa att infusion pågår. Se Maskinvaru- 
och programvarukomponenter på 
sidan 34.

På framsidan av pumphuset under 
den gröna lampan.

STOPP Stopp – Med den här knappen kan 
du stoppa infusionen temporärt. 

På framsidan av pumphuset under 
pekskärmen.

På/Av På/Av – För att slå på och av 
pumpen.

På framsidan av pumphuset under 
pekskärmen.

Symbol Beskrivning Placering
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• IEC 60601-1-2: Elektromagnetisk kompatibilitet.

• IEC 60601-2-24: Infusionspumpar och infusionsregulatorer, enligt vilken 
Sapphire-pumpen är en typ 4-pump (kontinuerligt infusionsflöde i kombination 
med bolusdoser).

• IEC 60601-1-11: Tilläggsstandard för utrustning och system för användning 
i hemlik vårdmiljö.

• IEC 60601-1-8: Tilläggsstandard för larmsystem i medicinsk elektrisk utrustning 
och medicinska elektriska system.

• IEC 60601-1-12 - Krav på medicinsk elektrisk utrustning och medicinska elektriska 
system avsedda för användning i akutmedicinska miljöer.

• Uttalande om överensstämmelse för defibrillatorer: Utrustning av typ 
BF tillämpad del.

Biokompatibilitet

Samtliga material i de delar av aggregaten som sitter i flödesvägen har testats med 
avseende på biokompatibilitet och överensstämmer med gällande internationell 
standard ISO 10993-1 för biokompatibilitet.

Sterilisering

Aggregat som tillverkas av Eitan Medical för Sapphire-pumpen steriliseras med 
etylenoxid (EO) enligt kraven på sterilisering i ISO 11135-1.

Skyddsgrad mot intrång av vatten och damm

Sapphire-pumpen uppfyller skyddsklass IP24 för vattenstänk/damm enligt IEC 60601-1-11. 
Skydd mot strilande vatten med 10 L/min vattenflöde och 80–100 kN/m2 tryck under 
5 minuter från alla riktningar. Skydd mot beröring av objekt som är större än 12 millimeter, 
till exempel fingrar.
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Varningar och säkerhetsföreskrifter
Följande avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation. 
Alla varningar och säkerhetsföreskrifter ska läsas noggrant innan Sapphire-pumpen 
används:

• Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder på sidan 22
• Korrekt användning av pumpen på sidan 26

Särskild säkerhetsinformation för enskilda pumpfunktioner finns i motsvarande avsnitt 
av manualen.

Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder

Säkerställ att pumpen används säkert och fungerar som den ska genom att läsa 
användarmanualen och alla eventuella anvisningar som medföljer engångsartiklar 
eller tillbehör innan pumpen används. Följ dessutom följande säkerhetsriktlinjer:

• Förhindra skador på pumpen och dess tillbehör genom att se till att barn utan 
uppsikt och husdjur inte befinner sig i närheten av utrustningen.

• Pumpens delar får inte rengöras, desinficeras eller steriliseras i autoklav eller med 
etylenoxidgas. Detta kan skada pumpen och gör garantin ogiltig. Endast externa 
delar av pumpen ska desinficeras. 

• Alla serviceförfaranden, inklusive certifiering, kalibrering, byte av delar och 
modifieringar av utrustningen får endast utföras av behörig servicetekniker. 
Detaljerade instruktioner finns i servicemanualen.

• Pumpen får inte användas när säkerhetsluckan är öppen.

Placera inte aggregatet eller nätkabeln på golvet eller på annan 
plats där dessa kan skadas av misstag eller utgöra en risk för 
strypning, särskilt inte vid mycket lång längd.

Om pumpen tappas eller verkar vara skadad ska den tas ur 
drift och inspekteras endast av behörig personal som utbildats 
av Eitan Medical Ltd.
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Säkerhet

• Lämna inte ut lösenord för godkännande av hög, medium eller teknikerbehörighet 
till patienter, hemanvändare eller annan obehörig personal.

• Använd inte pumpen vid klinisk användning i teknikerläge. Pumpen får inte vara 
i teknikerläge när den är utanför service- eller reparationslaboratoriet! Om 
pumpen används kliniskt och pumpdisplayen indikerar att den är i teknikerläge, 
stänger du omedelbart AV pumpen; Slå sedan PÅ den igen för att logga ut från 
teknikerläge.

• Om inte pumpen måste anslutas till anläggningens kabelanslutna datasystem ska 
du vara uppmärksam på följande innan du använder den för klinisk användning:
• Oväntat meddelande eller ikon om att pumpen är ansluten till datasystem.
• Alla kablar som är anslutna till pumpen eller till vaggans seriella portar.

Avfallshantering

Var noga med att kassera emballage, aggregat, batteri och övriga elektroniska 
komponenter i enlighet med gällande miljölagstiftning (t.ex. WEEE-direktivet för avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter). Kontakta lokal 
myndighet för att ta reda på hur produkten kasseras på rätt sätt. 

 Varningar för avfallshantering

• Förvara använda infusionsbehållare av plast, emballage och slangar utom räckhåll 
för barn.

• Aggregaten ska kasseras på rätt sätt, med hänsyn till att det kan finnas vätska kvar 
inuti dem, och enligt lokala rutiner.

• Batteriet får inte kasseras i eller i närheten av öppen låga.

Explosionsrisk

Utrustningen är inte lämplig för användning i närheten av lättantändliga 
anestesiblandningar som innehåller luft, syrgas eller dikväveoxid.
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Risk för elektriska stötar

I säkerhetsfrämjande syfte ska nedanstående varningsanvisningar alltid följas.

 Varningar för elsäkerhet

• Endast en behörig servicetekniker med fullständig utbildning i hur 
infusionspumpen används får bereda sig åtkomst till interna delar av 
Sapphire-pumpen och utföra service på den.

• Koppla från strömmen innan service utförs.

• Koppla bort batteriet innan du öppnar pumphuset. Den spänning som finns 
i de interna komponenterna kan orsaka allvarliga elektriska stötar eller dödsfall 
vid kontakt.

• Anslutning till elström får endast göras med Sapphire dedikerad elströmsadapter.

• Vidrör inte anslutningen mellan pump och hållare på baksidan av pumpen.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Sapphire-pumpen är utformad för att uppfylla tilläggsstandard för elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) standard IEC 60601-1-2 och fungera korrekt tillsammans med 
annan medicinteknisk utrustning som också uppfyller denna standard. För att undvika 
elektromagnetisk störning som kan påverka pumpens funktion, använd inte pumpen 
nära källor med stark elektrisk och magnetisk störning (EMI), såsom MR, CT, diatermi 
(djup värmebehandling), elektromagnetiska säkerhetssystem (t.ex. metalldetektorer), 
radiofrekvensidentifiering (RFID), elektrokirurgiska enheter, litotripsy-enheter och stora 
elmotorer. Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning, såsom RF-sändare, 
mobiltelefoner, 2-vägsradio, Bluetooth™-enheter och/eller mikrovågsugnar i närheten 
av den här enheten kan påverka trådlös kommunikation med infusionspumpen och/
eller funktionen för infusionspumpen.

Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas avseende EMC. Detta inbegriper:

Vissa av dessa EMI-källor (mestadels RF-sändare) kanske inte syns 
och enheten kan potentiellt exponeras för fält från dessa EMI-källor 
utan användarens medvetenhet.
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• Att upprätthålla ett minimiavstånd på 2 ½ ft (¾ m) mellan infusionspumpsystemet 
och bärbar/mobil RF-kommunikationsutrustning.

• Hantera den elektromagnetiska miljön så att enheten fungerar som den ska utan 
att störa annan utrustning. 

• Separera enheten från all annan elektronisk utrustning. Om enheten måste 
användas i närheten av annan elektrisk utrustning ska du övervaka utrustningen för 
att säkerställa att det inte finns någon elektromagnetisk störning.

• Enheter ska inte användas i anslutning till eller staplas med annan utrustning. Om 
enheten måste användas i anslutning till eller staplas med annan utrustning, 
övervaka enheten för att verifiera normal funktion.

• Om du identifierar eller misstänker att externa RF-källor eller annan utrustning 
påverkar enhetsfunktionen (från känd eller okänd källa), försök att (i tillämpliga fall) 
öka avståndet mellan pumpen och EMI-källan, rikta om enheten, flytta enheten, 
anslut enheten till ett annat uttag eller minska utsändningsenhetens uteffekt 
(till 30 dBm).

• Kontakta biomedicinsk teknikavdelning för ytterligare information 
i servicehandboken angående hantering av enheter nära RF-källor.

EMC-gränserna, enligt definitionen i IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 (4:e upplagan), är 
utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en typisk medicinsk 
installation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi 
och kan, om den inte installeras eller används enligt instruktionerna, orsaka skadlig 
interferens på andra enheter i närheten. Det finns dock ingen garanti för att störningar 
inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadlig 
interferens hos andra enheter, vilket kan fastställas genom att slå Av och På 
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera interferensen med en eller 
flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagarenheten.

• Öka avståndet mellan utrustningarna.
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• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som den andra enheten 
är ansluten till.

• Kontakta tillverkaren eller servicetekniker för hjälp.

 Föreskrifter för elektromagnetisk säkerhet

• Pumpen får inte utsättas för terapeutiska doser av joniserande strålning eftersom 
detta kan leda till permanent skada på pumpens elektroniska kretsar. Ta bort 
pumpen från patienten under terapeutiska strålningssessioner.

• Pumpen får inte användas i närheten av utrustning för magnetresonanstomografi 
eftersom pumpens funktioner kan påverkas negativt av magnetfält. Flytta bort 
pumpen från patienten vid magnetresonanstomografi och förvara den på säkert 
avstånd från magnetisk energi.

Korrekt användning av pumpen

Att inte använda pumpen enligt dess märkning eller avsedda användning kan resultera 
i följande biverkningar: smärta, förvärring av sjukdom, skada, stroke, elektrostöt, 
förblödning och död. Även om Sapphire-pumpen är utformad och tillverkad enligt 
exakta specifikationer är den inte avsedd att ersätta personal som har utbildning i att 
övervaka infusioner.

Hemanvändare måste utbildas av sin vårdgivare innan de använder 
Sapphire-pumpen.

Läkaren rekommenderas att kontrollera att tillförselvägen är rätt och att 
infusionsinfarten är öppet. Administreringsvägen och 
infusionsparametrar bestäms av läkaren baserat på patientens behov.
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När pumpen används måste periodisk patientövervakning utföras av en vårdgivare, 
baserat på klinisk praxis, för att säkerställa att infusionen fortskrider som förväntat. För 
hemanvändare i en ambulerande miljö kan övervakning tillhandahållas med hjälp av en 
besöks- eller joursjuksköterska, utbildning av patient eller släkting eller på annat sätt 
som specificeras av leverantören av enheterna, baserat på lämplig klinisk praxis för 
nämnda miljö. Pumpen kan utveckla vätskeövertryck för att övervinna flödesmotstånd 
av mycket varierande grad, t.ex. motstånd på grund av att en kateter med lågt 
gaugetal, portar, filter eller intraarteriella infusioner används. Även om pumpen är 
utformad för att stoppa vätskeflödet när ett larm inträffar (larm med hög prioritet) är 
den varken utformad eller avsedd att detektera infiltrationer eller extravasationer, och 
sådana förhållanden utlöser inte ett larm.

Miljösäkerhetsföreskrifter

• Användning av pumpen har inte utvärderats i miljöer med magnetresonanstomografi 
eller med annan medicinteknisk utrustning som avger strålning i diagnostiskt eller 
terapeutiskt syfte.

• Sapphire-pumpens kompatibilitet med system för extrakorporeal 
membranoxygenering (ECMO) har inte utvärderats.

• Använd endast tillbehör och kablar som är avsedda för Sapphire. Om andra 
tillbehör och kablar än de som anges i den här manualen används, med 
undantag för kablar som säljs av Eitan Medical Ltd. som reservdelar till interna 
komponenter, kan detta leda till ökad emission eller minskad immunitet för 
pumpen.

Pumpen får endast användas tillsammans med godkänd 
tillbehörsutrustning från Eitan Medical.

Om hörbara och/eller visuella signaler inte fungerar enligt 
inställningarna, eller om de fasta knapparna inte fungerar som förväntat, 
ska du inte använda pumpen utan kontakta en behörig servicetekniker.
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Aggregat

Innan aggregaten används ska du alltid läsa och följa anvisningarna 
i användarmanualen och de anvisningar som medföljer aggregatet och 
produktförpackningen. Följ noggrant alla anvisningar i märkningen om hur man sätter i, 
tar bort och sätter i aggregatet igen, samt rekommenderat bytesintervall för aggregat.

För att förebygga infektioner ska hänsyn tas till det bytesintervall för aggregatet 
som rekommenderas av lokala smittskyddsmyndigheter, sjukhusets riktlinjer och 
de anvisningar som medföljer aggregatet. 

 Aggregat: Säkerhetsvarningar

• Om aggregatet eller en del av aggregatet eller dess förpackning är skadad får 
det inte användas. Läs alltid den medföljande bruksanvisningen.

• Sapphire-aggregat är avsedda för en enda patient och ska inte steriliseras eller 
rengöras för återanvändning.

• Aggregatet får inte vara anslutet till patienten under spolningen.

• Aggregatet får inte tvingas in när det ansluts till patienten.

Använd Sapphire-standardaggregat som listas i Eitan Medical:s 
godkända lista över produkter: http://www.etanmedical.com.
Alternativt kan aggregat från andra tillverkare som är godkända och 
märkta för användning med Sapphire-infusionssystemet användas. 
Listan med godkända aggregat måste hämtas från en officiell 
publikation från tillverkaren, till exempel tillverkarens webbplats, 
katalog eller annat formellt publicerat dokument.
Om du använder aggregat som inte är godkända och märkta för 
användning med Sapphire-infusionssystemet kan det leda till drift 
som inte överensstämmer med enhetens begränsningar och 
parametrar. Om andra aggregat än de som anges i Eitan Medicals 
lista över godkända Sapphire-produkter används kan det leda till 
svåra skador eller dödsfall. För mer information, se Aggregat på 
sidan 63.

http://www.eitanmedical.com
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• Klämman på aggregatet ska alltid användas för att täppa till aggregatet innan 
administreringskassetten tas bort från pumpen.

• Applicera inte tryck eller tryckluft på något av uttagen eller slangarna anslutna 
till pumpen. Trycket kan förstöra känsliga delar.

• Slangarna i aggregatet får inte dras eller sträckas medan pumpen används och 
infusionsbehållaren får inte utsättas för tryck.

• Aggregatet och behållaren ska bytas ut vid behov för att undvika problem med 
vätskekontaminering.

• Aggregatet måste bytas ut i enlighet med sjukhusets infektionsförebyggande 
rutiner och behandlingsprotokoll. Sapphire-aggregat garanterar en exakt tillförsel 
i upp till 96 timmar. Om du programmerar kombinationer av hastighet, dos eller 
bolusdos som överstiger 96 timmar ska du se till att byta ut aggregatet i tid.

Grundläggande information om säkerhet vid infusioner

Se till att pumpen fungerar så exakt som möjligt när den används på sjukhus eller 
i annan klinisk miljö genom att kontrollera att infusionsbehållaren sitter på en höjd 
av 50 cm ovanför pumpen. Det finns inga restriktioner i fråga om infusionsbehållarens 
placering i förhållande till patientens hjärta.
Vid larm avbryts infusionen automatiskt och en kontroll måste göras innan infusionen 
kan startas om.
När du klämmer fast aggregatet, se till att klämman är minst 20 cm (8 tum) bort från 
pumpen, om möjligt. 
Observera att om doshastigheten överstiger pumpens upplösning på 0,1 mL/t steg 
kommer pumpen att öka eller minska hastigheten med upp till 0,05 mL/t. Denna 
flödeshastighet (i mL/t) presenteras på infusionsskärmen under infusion.

Lägsta dragande kraft på aggregatet som kan få detta att lossna 
från pumpen är 2,855 kg.
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 Administrera infusioner: allmänna säkerhetsföreskrifter

• Larminställningar för ocklusionstryck: 

• Höga tryckinställningar kan påverka tiden för ocklusionsdetektion. Säkerställ 
att ocklusionstrycket ställs in enligt det kliniska fallet.

• Vid användning av set med tryckaktiverad ventil (PAV) kan detektionen få en 
felmarginal på 0,3 BAR (4,35 PSI eller 225 mmHg). (Denna felmarginal kallas 
för PAV-aktiveringstryck).

• Infusionsvolym: Den infusionsvolym som anges får inte vara större än den mängd 
vätska som finns tillgänglig i behållaren.

• Luftdetektering: 

• Se alltid till att aggregatet är förfyllt innan du startar en infusion.
• Luftdetektorns arbetsområde vid leverans av fettsyror är 2–20 % lipider.

• Sekundära infusioner: När funktionen för piggyback-infusion används ska du 
kontrollera att:
• Läkemedlet/lösningen i den sekundära infusionsbehållaren är kompatibel 

med läkemedlet/lösningen i den primära infusionsbehållaren.
• Det sekundära aggregatet är anslutet till rätt injektionsställe på det primära 

aggregatet (ovanför administreringskassetten).
• Det är kliniskt lämpligt att avbryta den primära infusionen under hela 

piggyback-infusionen.
• Den sekundära källbehållaren sitter minst 20 cm högre upp än vätskenivån 

i den primära källbehållaren.
• Med hjälp av droppkammaren på setet ska du kontrollera att rätt slang 

används för tillförseln och att den andra slangen inte används.
• Klämman på det sekundära aggregatet är stängd när piggyback-infusionerna 

inte är igång.

• Infundera inte läkemedel som inte administreras epiduralt med infusionssättet 
Epidural.

• Läkemedel som administreras epiduralt måste infunderas med infusionssättet 
Epidural.
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• Användning av enheten till prematura nyfödda och de som är under normal 
födelsevikt, dvs. låg födelsevikt (≤2,499 g); mycket låg födelsevikt (<1500 g) och 
extremt låg födelsevikt (<1000 g) har inte utvärderats och därför bör läkaren 
bedöma om enheten ska användas för dessa neonatala undergrupper.

Infusionssätten PCA, PCEA och Intermittent epidural

När funktionerna för läkarstyrd bolusdos och patientstyrd bolusdos används måste 
särskilda säkerhetsföreskrifter följas.

Att utföra en infusion över 50 mL/t medan du använder en kateterstorlek på 24G eller 
mindre kan leda till ocklusion och försening av vården. Följ dessutom alla 
nedanstående varningsanvisningar.

 Infusionssätten PCA, PCEA och Intermittent epidural: säkerhetsvarningar

• Sladden för fjärrbolus får inte placeras på en plats där knappen kan tryckas in av 
misstag. Om knappen trycks in oavsiktligt kan en patientstyrd bolusdos tillföras 
av misstag.

• När du använder funktionen för läkarstyrd bolusdos ska du noggrant övervaka 
de aktuella behandlingsparametrarna liksom den extra doseringsmängd som 
administreras.

• Patienten får inte använda funktionen för läkarstyrd bolusdos. Avslöja inte koden 
för läkarstyrd bolusdos för patienten.

• Alternativet för patientstyrd bolusdos ska endast användas av patienten. Om 
någon annan än patienten administrerar en patientstyrd bolusdos (särskilt om 
patienten sover eller är sövd) finns det risk för en potentiellt dödlig överdos.

Sladden för fjärrbolus får inte användas till att lyfta eller bära hållaren 
eller pumpen. Om sladden används på detta vis kan pumpen eller 
sladden skadas.
Undvik skador på koppling och sladd genom att inte ta hjälp av 
för stor kraft eller instrument när sladden för fjärrbolus ska lyftas 
från hållaren.
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Infusionsättet Epidural infusion

Epidural administrering av anestetika är begränsad till korttidsinfusion (inte över 
96 timmar) med särskilda kvarkatetrar för epidural korttidstillförsel av anestetika.

 Epidural infusion: säkerhetsvarningar

• Epidural administrering av andra läkemedel än de som är indicerade för epidural 
användning kan leda till att patienten blir allvarligt skadad.

• Förhindra infusion av läkemedel som inte är indicerade för epidural användning 
genom att inte använda aggregat med injektionsportar vid epidural tillförsel.

• Infundera inte läkemedel som inte administreras epiduralt med infusionssättet 
Epidural.

• Läkemedel som administreras epiduralt måste infunderas med infusionssättet 
Epidural.
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I följande avsnitt presenteras en detaljerad översikt över Sapphire-pumpens 
komponenter och tillbehör: 

Packa upp pumpen ................................................................................................ 33
Maskinvaru- och programvarukomponenter ............................................................ 34
Använda pumptillbehör .......................................................................................... 37

Packa upp pumpen
När du packar upp Sapphire-pumpen ska du inspektera varje komponent noga så att 
de inte är skadade. Följande komponenter ska finnas med:
• Sapphire-pumpen (litiumjonbatteri inkluderas)

• AC/DC-strömadapter till pumpen (med internationell elkontakt)

• Användarmanual

• Minihållare, med nyckel (för att låsa) och stift (för att öppna/stänga utan nyckel)

• Övriga tillvalskomponenter:
• Bolusdoskontroll
• Delare till minihållare
• Kommunikationskabel 
• PCA-låsbox 100 mL
• PCA-låsbox 250 mL
• PCA-låsbox 500 mL
• Infusionspåse 500 mL
• Stor ryggsäck (5 liter) för användning i hemmet
• Resefodral
• Extern batterienhet
• Monteringssystem
• Integrerad strömförsörjning för minihållare

Kapitel 2: Komponenter, tillbehör 
och aggregat
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Maskinvaru- och programvarukomponenter
Pumpen innehåller både maskinvara (kontrollenhet) och programvara (pekskärm). 
Maskinvarukomponenterna visas i figuren nedan. Kontrollenhetens delar listas och 
beskrivs i tabellen som följer efter figuren.

Figur 2.1.  Maskinvarukomponenter

Antal Komponent Beskrivning/information

1 Säkerhetslucka Täcker och skyddar aggregatet och pumpmekanismen.

2 Högtalare Avger larmljudsignaler.

3 Statuslampor Färgindikatorer som ger information om pumpens 
aktuella status:
• Röd: Ett larm förekommer.

• Gul (blinkar): Batteriet laddas.

• Gul (fast sken): Pumpen är ansluten till huvudström-
men och batteriet är fulladdat.

• Grön: Pumpen är igång.

4 ON/OFF-knapp Med den här knappen kan användaren slå på och 
stänga av pumpen.
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Pekskärm
Pekskärmen används för att konfigurera och använda pumpen. Skärmens 
huvudområden listas och beskrivs i tabellen som följer efter figuren.

Figur 2.2.  Pekskärmens områden 

5 STOP-knapp Med den här knappen kan användaren stoppa en 
infusion temporärt.

6 Eluttag För att ladda batteriet med strömadaptern ansluter 
du en kommunikationskabel eller en boluskontroll.

Ej tillämpligt Batterifack Innehåller batteriet. (Sitter på pumpens baksida.)

Sapphire utan läkemedelslista Sapphire med läkemedelslista

Antal Komponent Beskrivning/information
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Antal Komponent Beskrivning/information

1 Indikatorfält Visar följande viktiga statusinformation:
• Namnet på det kliniska området (visas 

ovanför skärmrubriken på samtliga skärmar 
när läkemedelslistan har hämtats).

• Ikon för rekommenderad gräns (visas ovanför 
batteristatusikonen när läkemedelslistan har 
hämtats och den aktuella infusionen överskrider 
den rekommenderade gränsen).

• Ikon för externt batteri (visas ovanför rubriken med 
infusionssätt när ett EBP är ansluten till pumpen).

• Skärmrubrik (Starta, Startad, Pausad, Lm namn.)

• Läkemedelskoncentration (visas när det är tillämpligt, 
under skärmens namn).

• Ikonen Startad (visas när en infusion pågår).

• Infusionssätt (kontinuerligt, flerstegs mm.).

• Ikonen Batteristatus.

2 Huvudskärm Visar infusionsparametrar och andra pumpinställningar 
och fungerar som ett arbetsområde där den mesta 
programmeringen och konfigurationen sker.

3 Verktygsfält Innehåller funktionsknappar för vanliga uppgifter, 
till exempel bekräfta inställningar, pausa infusioner, 
låsa skärmen osv.
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Använda pumptillbehör
I det här avsnittet förklaras hur man installerar följande pumptillbehör:

Minihållare ........................................................................................................... 37
PCA-låsboxar ......................................................................................................... 41
PCA/PCEA_PIEB-bolusknapp ................................................................................... 49
Strömförsörjning ................................................................................................... 50
Extern batterienhet ............................................................................................... 52
Monteringssystem för flera pumpar ........................................................................ 58
Aggregat ............................................................................................................... 63

Minihållare
Med den lilla, lättanvända minihållaren för användning vid sängkanten kan du placera 
pumpen i den vinkel och höjd som är bäst. Minihållarens komponenter listas och 
beskrivs i tabellen som följer efter figuren. Eitan Medical minihållare finns i en av 
följande konfigurationer:

• Med tillval av anslutningsdelare vid basen (Figur 2.3, # 3).

• Med tillval av integrerad strömförsörjning (IPS) vid basen (Figur 2.4, # 1). IPS är 
en växelströmförsörjning som är monterad tillsammans med minihållaren och 
används för att ladda pumpbatteriet.

• Utan anslutningsdelaren (tillval) eller IPS (tillval) vid basen.

Identifiera din minhållares konfiguration genom att vrida undersidan uppåt; minihållare 
med en anslutningsdelare har två portar, vilket framgår av Figur 2.3 # 3. Dessa används 
för RS-232-kommunikationskabel och strömförsörjning. Minihållare med IPS kommer 
att ha en nätkabelkontakt täckt av en nätkabelhållare, vilket framgår av Figur 2.4, # 2. 
Detta används för Sapphire:s nätkabel.
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Minihållarens komponenter listas och beskrivs i tabellen som följer efter figuren.

Figur 2.3.  Minihållare

Antal Komponentens namn Beskrivning/information

1 Pumphake Sitter på pumphållaren. Tryck ned haken för att 
lossa pumpen från minihållaren.

2 Minihållarens vred Sitter på minihållarens bas. Vrid på vredet för 
att sätta fast eller lossa minihållaren från en 
droppställning. Lås upp vredet med medföljande 
nyckel eller sprint.

3 Anslutningsdelare 
(tillval)

Sitter på minihållarens bas. Används för 
RS-232-kommunikationskabeln (tillval) och 
strömförsörjningsanslutningar.
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Figur 2.4.  Integrerad strömförsörjning för minihållare

Använd pumpen från en droppställning genom att sätta fast pumpen på minihållaren. 
Då är det lätt att komma åt skärmen utan risk för att inställningarna ändras av misstag. 
Du kan även ladda pumpen i minihållaren.

Antal Komponent Beskrivning/information

1 Integrerad 
strömförsörjning 
(tillval)

Sitter på minihållarens bas. Används för anslutning av 
strömförsörjning.

2 Sladdhållare Placerat längst ner på den integrerade 
strömförsörjningen. Den håller nätkabeln i IPS-uttaget.

3 Nätkabel Nätsladd av medicinsk kvalitet som anslöt IPS till 
vägguttaget.

Se till att hållaren sitter säkert på droppställningen innan du sätter 
i pumpen.
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I följande steg förklaras arbetsgången för hur man fäster minihållaren på 
droppställningen, sätter i och tar ur pumpen samt lossar minihållaren från ställningen:

1. Sätt fast minihållaren på droppställningen genom att dra åt minihållarens vred 
på höger sida (Figur 2.3, nr 2).
För att låsa upp vredet ska du se till att den medföljande nyckeln eller sprinten 
sitter inuti vredet.

2. Sätt pumpen i minihållaren genom att trä på pumpen på minihållarens nedre 
hakar (Figur 2.5, nr 1) och sedan klicka fast den i den övre haken (Figur 2.5, nr 2). 
Se till att pumpen sitter på båda krokarna.

3. Lossa pumpen genom att trycka ned pumpfliken som sitter överst på 
pumphållaren (Figur 2.5, nr 2).

4. Öppna och lossa minihållaren genom att vrida på vredet.

Figur 2.5.  Minihållarens hakar

Om du vill sätta fast flera pumpar på droppställningen roterar 
du minihållaren till vågrätt läge:
Dra isär pumphållaren och minihållarens bas från varandra och 
rotera till önskat läge.
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PCA-låsboxar

PCA-låsboxar är utformade för att säkra IV-påsen, främst för behandlingar som 
inbegriper narkotika och opioider, utan att avbryta behandlingsgången. 

PCA-låsbox 500 mL

Den här låsboxen rymmer IV-påsar på upp till 500 mL.

Figur 2.6.  PCA-låsbox 500 mL och minihållare

I följande steg förklaras arbetsgången för hur man använder PCA-låsbox 500 mL:

1. Sätt fast minihållaren på droppställningen med hjälp av minihållarens vred 
(Figur 2.3 på sidan 38).

2. Öppna låsboxen genom att föra det blå handtaget åt vänster (Figur 2.7, nr 2).
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Figur 2.7.  PCA-låsbox 500 mL: arbetsgång

3. Anslut pumpen till minihållaren (Figur 2.7, nr 3).

4. Häng upp IV-påsen med läkemedlet (Figur 2.7, nr 4) inuti PCA-låsboxen.

5. Stäng klämman på aggregatet, gör hål i påsen och anslut aggregatet till pumpen.

6. Placera aggregatet genom hålet överst på pumpen (Figur 2.7, nr 5). Kontrollera att 
aggregatet inte har några tvära veck, så att infusionen kan ske smidigt. 

7. Öppna klämman på aggregatet. Stäng sedan låsboxens båda lås och lås den med 
medföljande nyckel (Figur 2.7, nr 6).
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PCA-låsbox 100 mL

Den här låsboxen rymmer IV-påsar på upp till 100 mL.

Figur 2.8.  PCA-låsbox 100 mL

I följande steg förklaras arbetsgången för hur man använder PCA-låsbox 100 mL:

1. Öppna låsboxen med hjälp av nyckeln som medföljde låsboxen (Figur 2.8, nr 1) 
och ta bort plastkåpan.

2. Stäng klämmorna på aggregatet och gör hål i påsen.

3. Blockera aggregatet med AFFV (ytterligare information om AFFV finns i: Spola 
manuellt på sidan 87), och öppna sedan klämmorna.

4. Placera behållaren i boxen och linda slangen runt boxens innerväggar för att 
möjliggöra ett fritt flöde och förhindra veck på slangen. Placera sedan slangen 
genom utgångskanalen (Figur 2.9, nr 2).
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Figur 2.9.  Låsbox 100 mL: arbetsgång

5. Anslut aggregatet till pumpen.

6. Stäng boxen genom att föra tillbaka plastkåpan (Figur 2.9, nr 3).

7. Placera pumpen på plastkåpan (Figur 2.9, nr 4) och fäst den genom att låsa 
boxen med den medföljande nyckeln (Figur 2.9, nr 5).
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PCA-låsbox 250 mL
Den här låsboxen rymmer IV-påsar på upp till 250 mL. 

I följande steg förklaras arbetsgången för hur man använder PCA-låsbox 250 mL:

1. Sätt fast låsboxen i minihållaren genom att först föra på baksidan av låsboxens 
pumpfack på minihållarens nedre hakar (Figur 2.10 A) och sedan klicka fast 
baksidan på den övre haken (Figur 2.10 B). Se till att låsboxen sitter ordentligt fast 
i minihållaren.

• Låsboxen får endast användas i upprätt position. Du kan fästa 
den vid en droppställning eller bära den med bärhandtaget eller 
axelremmen.

• Använd inte aggregat med droppkammare eller byrett 
tillsammans med med låsboxen.

• Låsboxen får användas med infusionspåsar på upp till 250 mL som 
är mindre än 7 cm djupa, 10 cm breda och 24 cm höga.

Innan du konfigurerar låsboxen bör du sätta en klämma på 
aggregatet och göra hål i infusionspåsen.
Spolningen kan antingen utföras manuellt i det här läget eller 
med pumpen när aggregatet sitter i pumpen.



Användarmanual till Sapphire infusionspump46

Figur 2.10.  Så här ansluter du låsboxen till minihållaren

2. Lås upp låsboxen och öppna luckan.

3. Sätt pumpen på låsboxens nedre hakar och klicka fast den i den övre haken.

4. Se till att slanglådan är i linje med låsboxens innervägg (Figur 2.11 nr 1). 
Häng upp IV-påsen som du gjort hål i på kroken i låsboxen (Figur 2.11 nr 2). 

A B

När du låser eller låser upp låsboxen måste du först trycka nyckeln 
inåt innan du vrider om.
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Figur 2.11.  Placera infusionspåsen och aggregatet inuti låsboxen

5. Anslut administreringskassetten till pumpen.

6. För in slangarna som sitter mellan infusionspåsen och pumpen i slanglådan 
(Figur 2.11, nr 1).

7. Öppna klämman på aggregatet.

8. Stäng låsboxluckan och lås den med medföljande nyckel. Observera att du inte 
ska stänga låsboxluckan på själva aggregatet.

9. Se till att låsboxen är ordentligt låst innan du tar bort nyckeln.

Se till att det inte finns några extra delar på den här delen 
av aggregatet.
Se till att aggregatet inte har några veck.

När du låser låsboxen och den är fäst vid minihållaren låser du 
in både minihållaren och läkemedlet. För att låsboxen ska kunna 
låsas på droppställningen måste minihållaren vara fastlåst på 
droppställningen.
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Ta bort låsboxen från droppställningen:

1. Lås upp låsboxen med medföljande nyckel. Öppna sedan luckan.

2. Tryck ned den övre kroken på minihållaren för att lossa låsboxen. Håll fast pumpen 
i låsboxen samtidigt som du lossar låsboxen från minihållaren.

3. Lås låsboxen med medföljande nyckel.

Figur 2.12.  Axelrem 

Du kan bära låsboxen med bärhandtaget eller tillvalet axelrem 
(Figur 2.12). Axelremmen kan användas med en bärpåse att förvara 
nätaggregatet i när det inte sitter i ett vägguttag.

Du får inte bära låsboxen i handtaget när den är fäst vid en 
droppställning.

Behandlingsmärkning – du kan visa vilken behandling låsboxen 
används för genom att fästa en av de färgade klisterremsorna högst 
upp på låsboxluckans insida. Klisterremsorna finns i följande färger: 
vitt, blått, rött, gult och grönt.
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PCA/PCEA_PIEB-bolusknapp
Med den fjärrstyrda bolusknappen kan patienterna tillföra bolusdoser själva (inom de 
gränser som har programmerats av läkaren). Man begär en bolusdos genom att trycka 
på den blå knappen på knappen, vilket gör att patienten inte behöver använda 
funktionsknapparna på pumpen.
När patienten trycker på bolusknappen avges en ljudsignal. Detta alternativ kan ställas 
in på pumpen. Ytterligare information finns i Konfigurera ljudinställningar på sidan 193.

Figur 2.13.  Bolusknapp

Anslut bolusknappen genom att koppla den till uttaget längst ned på pumpen. Se 
till att de vita pilarna på kabelanslutningen är vända uppåt (pilarna på boluskabeln 
ska peka mot pilen på pumpen).

När du använder en minihållare måste boluskontrollen vara direkt 
ansluten till pumpen.
När du använder en boluskontroll med grå knapp kan den anslutas 
till valfri port, men kommunikationskabeln bör inte anslutas 
samtidigt.
Om ett bolushandtag med blå knappar byts till ett bolushandtag 
med grå knappar måste behandlingen omstartas.
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Strömförsörjning

Pumpens strömförsörjning som används för att ladda batteriet levereras med flera olika 
växelströmskontakter. Strömförsörjningens specifikationer omfattar:

• Inspänning: 100–240 VAC

• Utspänning: 10 VDC

Om strömförsörjningen har utbytbar kontakt ska du utföra följande förfaranden. 
Om inte, fortsätt till ”Så här laddar du batteriet” nedan.

> Så här ansluter du växelströmskontakten t i l l  strömförsörjningen:

1. Välj lämpliga växelströmskontakter.

2. Tryck in kontakten ordentligt så att den passar in i de fyra uttagen på 
strömförsörjningen på det sätt som visas i Figur 2.14.

3. Skjut upp kontakten så långt det går tills den klickar på plats.

Figur 2.14.  Strömförsörjning och växelströmskontakt

Sätt fast kabelsladden ordentligt så att den inte trasslar ihop sig.

Koppla alltid bort Sapphire-pumpen från EBP innan du ansluter den 
till en strömkälla.



Komponenter, tillbehör och aggregat 51

> Så här tar du bort växelströmskontakten från strömförsörjningen:

1. Tryck på knappen nedanför stiften på växelströmskontakten.

2. Skjut kontakten nedåt och dra ut den.

> Så här laddar du batteriet:

1. Koppla strömsladden från Sapphire-strömkällan till huvudströmkällan.

2. Koppla strömsladden med den vita pilen uppåt till Sapphire-pumpens strömuttag 
eller till anslutningsdelaren.

3. Kontrollera att laddningsindikatorn är på (blinkar gult) på pumpens framsida.

Mer information om hur batteriet laddas finns i Ladda batteriet på sidan 258.

> Så här bryter du strömförsörjningen från pumpen:

Tryck försiktigt på båda sidorna av strömförsörjningsanslutningen och dra ut den från 
nätuttaget påSapphire-pumpen.

Integrerad strömförsörjning

Integrerad strömförsörjning (IPS) är en strömförsörjning som monteras i minihållaren för 
att leverera ström till pumpen. Strömförsörjningens specifikationer omfattar:

• Inspänning: 100–240 VAC

• Utspänning: 10 VDC

> För att  ansluta nätkabeln t i l l  IPS:

1. Anslut Sapphire-nätkabel till IPS.

2. Anslut sladdhållaren till IPS med en Phillips stjärnskruvmejsel.

Sladdhållaren är en integrerad del av IPS och måste anslutas innan 
den används första gången.
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> Så här laddar du batteriet:

1. Anslut Sapphire-nätkabeln till huvudströmkällan.

2. Kontrollera att strömindikatorn är På (blått ljus) på baksidan av IPS.

3. Montera pumpen i minihållaren.

4. Kontrollera att laddningsindikatorn är på (blinkar gult) på pumpens framsida.

> Så här kopplar du bort nätkabeln från IPS:

1. Koppla bort Sapphire-nätkabeln från huvudströmförsörjningskällan.

2. Koppla loss sladdhållaren från IPS med en Phillips stjärnskruvmejsel.

3. Koppla bort Sapphire-nätkabeln från IPS.

Extern batterienhet

EBP utökar pumpens drifttid utan att någon extra laddning krävs.

 Varning, EBP:

• Använd inte EBP om det är svårt att sätta in AA-batterier i den eller svårt att fästa 
den på pumpen.

• Använd inte EBP om den svarta O-ringen saknas eller om den inte sitter fast hela 
vägen runt locket på AA-batterifacket.

• När du använder bandet för att hänga upp EBP tillsammans med pumpen ska du 
kontrollera att pumpen sitter fast ordentligt i EBP. 

• EBP får endast hängas upp tillsammans med pumpen på en droppställning så att 
det inte finns någon risk att pumpen ramlar ned.

 Allmänna säkerhetsföreskrifter:

• Börja använda EBP innan pumpen stängs av på grund av urladdat batteri.

• Strömförsörjningen får inte anslutas till pumpen när EBP används tillsammans 
med pumpen.
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 Säkerhetsriktlinjer för AA-batterier:

• AA-batterier med spår av rost, dålig lukt, överhettning och/eller andra 
konstigheter ska inte användas i EBP.

• Undvik att AA-batterierna kommer i kontakt med vatten. 

• Använd endast AA-batterier som är giltiga (inte har gått ut) i EBP.

Allmän information

• Hur lång drifttid EBP ger varierar beroende på statusen hos pumpens interna 
batteri, infusionshastigheten, inställningarna för bakgrundsljus och AA-batteriernas 
spänningsstatus. Pumpens drifttid med EBP presenteras i tabellen nedan:

Vi rekommenderar att färska alkaliska AA-batterier från någon 
av tillverkarna nedan används i EBP:
• Energizer

• Duracell

Pumpinställningar
Drifttid (med färska AA-batterier från någon 
av de angivna tillverkarna)

• Infusionshastighet 125 mL/h

• Bakgrundsljus inställt på Av

• Internt batteri urladdat

15–20 timmar

Vi rekommenderar att pumpens bakgrundsljus stängs av för 
att förlänga pumpens drifttid. Ytterligare information om hur 
bakgrundsljus konfigureras finns i Bakgrundsljus på sidan 195.
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Så här börjar du använda EBP

EBP kräver sex 1,5 V AA-batterier (medföljer inte i förpackningen). 

Figur 2.15.  EBP-komponenterna

Så här sätter du in AA-batterier i EBP

> Så här sätter du in AA-batterier i  EBP:

1. Kontrollera att pumpen har tagits loss från EBP.

2. Öppna locket på AA-batterifacket genom att trycka spärrhaken (figur 1, nr 3) 
uppåt som på bilden nedan (Figur 2.15, nr 3).

Antal Komponent

1 Små hakar

2 Stor hake

3 Spärrhake

4 Upphängningsöglor

5 LED-lampa på EBP
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Figur 2.16.  Öppna EBP-locket

3. Placera batterierna i de avsedda ursparingarna genom att trycka den platta änden 
(minuspolen) på varje batteri mot de släta metallplattorna (markerade med ”-”) 
och tryck sedan sen in batteriernas andra ände (pluspolen) på motsatt sida 
(markerad med ”+”).

4. När alla sex batterier sitter på plats för du in den utskjutande delen längst ned 
på locket (Figur 2.17, nr A1) i skåran på EBP och trycker spärrhaken (Figur 2.15, nr 3) 
nedåt tills den klickar på plats.

Figur 2.17.  Stänga EBP-locket

Öppna och stäng alltid batterifackets lock enligt instruktionerna för 
att undvika att produkten skadas. Undvik att använda för stor kraft 
eftersom plasten kan spricka och metalldelarna skadas.
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Så här fäster du bandet i EBP

Om pumpen behöver hängas upp trär du bandet som medföljer EBP genom 
upphängningsöglorna (Figur 2.15, nr 4).

> Så här fäster du bandet i  EBP:

1. Placera EBP med locket nedåt.

2. Trä båda ändarna av bandet genom den nedre skåran i upphängningsöglorna 
(Figur 2.15, nr 4). Kontrollera att båda spännen (Figur 2.18, nr A1) på bandet är 
vända uppåt.

3. Böj båda ändarna av bandet och forma en ögla, och trä ändarna genom den 
övre skåran i upphängningsöglorna (Figur 2.15, nr 4).

4. Trä båda ändarna genom spännena och sträck bandet för att justera längden.

5. Fäst pumpen i EBP och häng upp den på en droppställning (Figur 2.18, nr C2). 
Instruktioner för hur du fäster den finns i nästa avsnitt.

Figur 2.18.  Fästa EBP-banden

Trä igenom bandet innan du fäster pumpen i EBP.
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Så här fäster du pumpen i EBP

> Så här fäster du pumpen i  EBP:

1. Placera pumpens nederkant i de två små hakarna (Figur 2.15, nr 1) nedtill på EBP 
och tryck till den så att den hakar fast i den stora haken (Figur 2.15, nr 2) upptill 
på EBP.
Om strömförsörjningen är ansluten till pumpen ska den kopplas bort innan du 
sätter fast EBP.

2. Kontrollera alla indikationer för korrekt anslutning till EBP:

a. Pumpen slås på.

b. Ikonen för det externa batteriet visas.

c. LED-lampan nedtill på EBP (Figur 2.15, nr 5) tänds. 

Så här kopplar du loss pumpen från EBP:
Koppla bort EBP när behandlingen är klar, AA-batterierna är slut eller en stabil 
strömförsörjning blir tillgänglig. Koppla loss pumpen från EBP innan du stänger 
av pumpen.

> Så här kopplar du loss pumpen från EBP:

1. Håll pumpen i ett stadigt grepp när du kopplar loss den från EBP.

2. Koppla loss pumpen från EBP genom att försiktigt dra i den stora 
haken (Figur 2.15, nr 2) tills pumpen lossnar. Var noga med att inte dra 
i upphängningsöglorna (Figur 2.15, nr 4) eftersom det hindrar pumpen 
från att lossna från EBP.

3. Kontrollera alla indikationer för korrekt borttagning:

a. Ett obs-meddelande om att pumpen drivs av det interna batteriet visas. 

b. Tryck på OK för att fortsätta använda pumpen. 

c. Ikonen för det externa batteriet försvinner.

d. LED-lampan för EBP släcks.

Om LED-lampan nedtill på EBP inte tänds eller om den blinkar eller 
släcks byter du ut AA-batterierna i EBP mot nya färska AA-batterier.
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Förvaring av EBP

Rengöra EBP

Monteringssystem för flera pumpar

Monteringssystemet är avsett att underlätta användningen av flera pumpar 
i syfte att spara på värdefullt utrymme vid sängen och konsolidera strömmen. 
Monteringssystemet är utformat så att det rymmer tre minihållare och laddar 
tre pumpar via ett enda vägguttag – allt anslutet till en droppställning via en 
enda klämma. Monteringssystemet kan också klara användningen av en enskild 
PCA-låsbox för 250 mL när det monteras på den högra minihållaren av de tre. 

AA-batterierna kan laddas ur om pumpen stängs av men fortfarande 
är kopplad till EBP.

Om stabil spänningskälla är tillgänglig måste pumpen kopplas loss 
från EBP innan den ansluts till spänningskällan.

Vi rekommenderar att AA-batterierna tas ut när EBP inte används.

Rengör endast ytorna på utsidan av EBP.

Minihållare bör användas med ett grenuttag för att underlätta 
anslutningen och bortkopplingen av pumpar.
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• Kontrollera att minihållarna sitter säkert på monteringssystemet 
och att monteringssystemet sitter säkert på droppställningen 
innan du ansluter pumparna. 

• Monteringssystemet får inte transporteras när det sitter på en 
droppställning. Koppla loss och bär i handtaget.

• Kontrollera att droppställnigen inte rör sig, välter eller vinglar 
när det är monterat med ett monteringssystem.

• Innan du använder monteringssystemet ska du se till att monte-
ringssystemets strömförsörjning och alla sladdar är helt torra. 

• För att undvika risken för elektrisk stöt måste monteringssyste-
mets strömförsörjning anslutas till ett jordat vägguttag.

• Anslut alltid växelströmssladden till monteringssystemets strömfö-
rsörjning innan du ansluter det till ett vägguttag.

• Se till att växelströmssladden sitter ända in i monteringssystemets 
strömuttag och i vägguttaget.

• Koppla alltid från växelströmssladden från vägguttaget innan du 
kopplar från den från monteringssystemets strömförsörjning. 

• Endast elströmssladdar och strömförsörjning som är avsedda för 
Sapphire får användas.

• Montera inte fler än fyra monteringssystem på en droppställning 
så undviker du att ledningar och sladdar trasslar ihop sig.

Du bör använda extra krokar för infusionspåsar (levereras inte 
av Eitan Medical) när du monterar fler än två monteringssystem 
på en droppställning.
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Inställningsanvisningar

> Så här ansluter du monteringssystemet t i l l  en droppstäl lning:

1. Lossa klämmans vred genom att vrida det moturs. 

2. Håll i monteringssystemet ordentligt och placera klämman på en droppställning 
med bärhandtaget riktat uppåt.

3. Vrid åt klämmans vred genom att vrida det medurs (Figur 2.19).

Figur 2.19.  Monteringssystem på droppställning 

Du bör ansluta monteringssystemet till droppställningen innan du 
ansluter minihållarna till monteringssystemet

Du kan låsa fast monteringssystemet i droppställningen genom 
att ta loss locket eller nyckeln från klämmans vred och därmed 
förhindra att monteringssystemet lossnar från ställningen.
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> Så här ansluter du en minihål lare t i l l  monteringssystemet:

1. Vrid minihållaren till en vertikal position med minihållarens vred riktat nedåt 
och den övre haken riktad uppåt.

Figur 2.20.  Så här ansluter du en minihållare till monteringssystemet 

2. Lossa minihållarens vred så långt det går genom att vrida det. 

3. Vinkla minihållaren och placera det öppna skruvstycket överst på 
monteringssystemet (Figur 2.21 punkt A). Justera hållaren och dra 
åt vredet genom att vrida det (Figur 2.21 punkt B).

Figur 2.21.  Så här placerar du minihållaren på monteringssystemet

Placera minihållarna efter markeringarna på monteringssystemet, 
mellan de avsedda linjerna (Figur 2.22).
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4. Sätt i en likströmskontakt i minihållarens grenuttag.

5. Sätt fast likströmskablarna i clipsen som sitter undertill på monteringssystemet. 

6. Sätt i växelströmssladden i vägguttaget. Kontrollera att monteringssystemets 
strömlampa lyser.

Figur 2.22.  Färdigmonterat monteringssystem

> När du transporterar monteringssystemet ska du koppla loss det från 
droppstäl lningen:

1. Ta ut växelströmssladden från vägguttaget.

2. Håll i monteringssystemet ordentligt och vrid klämmans vred moturs tills 
monteringssystemet lossnar.

3. Bär alltid monteringssystemet i bärhandtaget.

Kontakta alltid en certifierad tekniker om det förekommer elektriska 
eller mekaniska fel i monteringssystemet.
När du tar bort monteringssystemet från droppställningen undvik att 
trycka på strömkabeln, kontakterna eller hållarna.
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Aggregat

Sapphire pumpen ska användas med ett aggregat som är specifikt avsett för Sapphire 
och som innehåller en Sapphire administreringskassett. Alternativt kan aggregat från 
andra tillverkare som är godkända och märkta för användning med 
Sapphire-infusionssystemet användas. Listan med godkända aggregat måste hämtas 
från en officiell publikation från tillverkaren, till exempel tillverkarens webbplats, 
katalog eller annat formellt publicerat dokument. 
Den här kassetten innehåller en normalt stängd ventil (flödesbegränsande 
trelägesventil) med ett automatiskt flödesbegränsningsskydd. Öppen ventil möjliggör 
manuell spolning och överföring av infusionen till gravitationsinducerad.

Figur 2.23.  Sapphire-administreringskassett och AFFV 

Endast aggregat med rullklämma som inte har en tryckaktiverad 
ventil (PAV) får användas med självtryck. Mer information finns 
i bruksanvisningen till respektive set.
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Mer information om hur man spolar aggregatet och sätter in det i pumpen finns 
i Spola manuellt på sidan 87 och Sätta in administreringskassetten på sidan 82.

Sapphire-godkända aggregat

Den Eitan Medical Ltd. godkända listan över administrationsset som ska användas med 
Sapphire-pumpen listas på Eitan Medical Official Website på https://eitanmedical.com.

Andra produkter som finns tillgängliga från Eitan Medical Ltd. finns listade 
i Eitan Medical Official Product List, på https://eitanmedical.com.

Använd Sapphire-standardaggregat som listas i Eitan Medical:s 
godkända lista över produkter: https://eitanmedical.com.
Alternativt kan aggregat från andra tillverkare som är godkända och 
märkta för användning med Sapphire-infusionssystemet användas. 
Listan med godkända aggregat måste hämtas från en officiell 
publikation från tillverkaren, till exempel tillverkarens webbplats, 
katalog eller annat formellt publicerat dokument. Om du använder 
aggregat som inte är godkända och märkta för användning med 
Sapphire-infusionssystemet kan det leda till drift som inte 
överensstämmer med enhetens begränsningar och parametrar.

Alla filter som används i Sapphire-godkända aggregat är 
luftelimineringsfilter.

http://www.eitanmedical.com
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I följande avsnitt förklaras huvudskärmens och verktygsfältets uppbyggnad och 
funktioner, ges en översikt över infusionssätten och beskrivs specialfunktioner som 
kan aktiveras och inaktiveras beroende på användarkraven:

Arbeta med huvudskärmen .................................................................................... 65
Välja infusionssätt .................................................................................................. 70
Aktivera specialfunktioner ...................................................................................... 72

Arbeta med huvudskärmen
Huvudskärmen är en pekskärm som fungerar som ett arbetsområde för att 
programmera infusionsparametrar och välja mellan möjliga alternativ. När en infusion 
är igång visas valda infusionsparametrar och annan relevant information (t.ex. tid kvar 
innan infusionen är slutförd).
I följande avsnitt beskrivs hur knappsatserna används och en översikt ges över 
de viktigaste funktionsknapparna och ikonerna som visas på huvudskärmen.

Använda knappsatsen

Numerisk knappsats

Knappsatsen används främst till att mata in siffror för att ange parametrar för volym, 
hastighet och tid samt till att skriva in läkemedelsnamn vid sökningar i läkemedelslistan. 
När du trycker på en siffra visas den i rutan överst på huvudskärmen och namnet på 
parametern byts ut. Genom att trycka på Clr i nedre vänstra hörnet på knappsatsen 
rensas alla inmatade siffror så att värdet kan matas in på nytt.

Kapitel 3: Grundläggande begrepp och 
funktioner
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Det tillåtna intervallet för en given parameter visas i det övre högra hörnet på 
huvudskärmen. Om du anger ett värde som ligger utanför det tillåtna intervallet så 
fortsätter intervallets värde att visas i rött och funktionsknappen OK inaktiveras. Värdet 
i ett intervall är dynamiskt och ändras i förhållande till andra tidigare programmerade 
parametrar.
När tid matas in kan du ange värden upp till 59. Infusionstider som överstiger 
59 minuter måste matas in i timmar och minuter. Till exempel måste 90 minuter 
matas in som 1:30 (h:min).

Alfanumerisk knappsats

I vissa fall, t.ex. när du matar in ett nytt förinställt program, ett patient-ID eller 
ett läkemedelsnamn, så visar knappsatsen bokstäver och symboler utöver siffror.
På den alfanumeriska knappsatsen visas versaler tillsammans med siffror och gemener 
tillsammans med symboler. Versaler och siffror är den förvalda inställningen. Du växlar 
från knappsatsens förvalda läge med versaler och siffror till gemener och symboler 
genom att trycka på knappen ”abc sym” i verktygsfältet. Du växlar tillbaka till det 
förvalda läget genom att trycka på knappen ”ABC 123”.
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Översikt över verktygsfältets funktionsknappar

Funktionsknapparna finns i verktygsfältet och möjliggör åtgärder för användaren. 
Vilka funktionsknappar som visas beror på den aktuella skärmen eller programmet.
Funktionsknapparna för grundläggande åtgärder beskrivs i följande tabell.

Följande funktionsknappar kan användas på skärmen Startad:

Knappnamn Åtgärd Anmärkningar
OK Bekräftar ett val eller en 

inmatad parameter
Om valet omfattar parametrar som 
ligger utanför det tillåtna intervallet 
inaktiveras knappen OK.

Spola Inleder spolning Visas på skärmen Obs! när funktionen 
Spola har valts. 

Ljud av/på Stänger av/sätter på 
högtalarljudet

Visas när ett larm har utlösts. 
Högtalarljudet sätts på automatiskt 
efter 2 minuter.

Backa Visar föregående skärm

Avsluta Visar antingen skärmen Start 
eller skärmen med aktuella 
infusionsparametrar igen

I situationer då knappen Backa och 
knappen Avsluta tar användaren till 
samma skärm visas enbart knappen 
Avsluta.

Knappnamn Åtgärd Anmärkningar
Lås Låser skärmen eller pumpen Ytterligare information finns i Låsa 

skärmen på sidan 186 och Aktivera 
patientlås på sidan 187.

Tr. för låsa upp 
skärm

Låser upp skärmen

Tryck för låsa upp Låser upp pumpen För att låsa upp skärmen behöver 
du ett lösenord.

Begär paus/Pausa 
bolus

Pausar infusionen eller en 
bolus

Ytterligare information finns i Pausa 
infusioner på sidan 184.

Begär Fortsätt/
Fortsätt bolus

Återupptar den pausade 
infusionen eller en bolusdos
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Översikt över ikoner

Ikoner som ofta visas i indikatorfältet och på huvudskärmen beskrivs i följande tabell. 
För vissa larm visas dessutom egna ikoner.

Visa/Red. Visar en lista över de 
infusionsparametrar som kan 
visas eller redigeras.

Bolus Tillför en bolusdos under 
lägena kontinuerlig, PCA 
och PCEA.

Ikon Betydelse Anmärkningar

> Anger att den parameter som följer 
omedelbart efter ikonen kan visas och 
uppdateras direkt via huvudskärmen.

Starta uppdateringen genom att 
trycka på den ruta där ikonen visas.

Infusionshastighet.

Infusionsvolym.

Tid kvar innan infusionen är slutförd.

Anger att en infusion pågår.

Anger batteriets laddningsstatus.
Ytterligare information finns 
i Information om batteriskötsel på 
sidan 256.

Knappnamn Åtgärd Anmärkningar
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Anger att den pågående infusionen 
överskrider den rekommenderade 
gränsen för minst en parameter.

Ytterligare information finns 
i Rekommenderad gräns på 
sidan 232.

Anger att den pågående infusionen 
underskrider den rekommenderade 
gränsen för minst en parameter.

Ytterligare information finns 
i Rekommenderad gräns på 
sidan 232.

Anger att aktuell infusion överstiger 
både övre och nedre rekommenderade 
gränser.

När mer än en parameter är 
begränsad i läkemedelslistan – en 
av parametrarna har programmerats 
över den övre rekommenderade 
gränsen och en annan parameter 
är programmerad under den nedre 
rekommenderade gränsen.

Ytterligare information finns 
i Rekommenderad gräns på sidan 232.

Visar att EBP är ansluten till pumpen. Ytterligare information finns i Extern 
batterienhet på sidan 52.

Uppdaterar data. Kan visas när man växlar mellan 
olika slangar.

Pump ansluten till persondator. Indikerar att pumpen är ansluten till 
persondatorn.

Ikon Betydelse Anmärkningar
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Välja infusionssätt
Sapphire-pumpen är en enhet med flera plattformar som kan användas medflera olika 
infusionssätt.

Möjliga infusionssätt är:

Vilka infusionssätt som ska finnas tillgängliga ställs in av en 
servicetekniker.

Sätt Beskrivning/information

Kont. Tillför infusioner med en konstant, programmerad 
hastighet. I det här läget finns ett alternativ för att lägga 
till en sekundär slang (piggyback).

Intermitt. Tillför infusioner med intermittent programmerade 
intervall.

TPN (total parenteral nutrition) Tillför infusioner med en konstant hastighet samt tillval för 
upp- och nedtrappning av infusionen.

PCA (patientkontrollerad 
analgesi)

Tillför patientkontrollerade bolusdoser, antingen ensamt 
eller som tillägg till en basal programmerad hastighet.

Flersteg Tillför infusioner i en serie av 1 och upp till 25 steg.

Epidural PCEA (patientkontrollerad epidural analgesi): 
Tillför epidurala bolusdoser, antingen ensamt eller 
som tillägg till en basal programmerad hastighet.
Intermittent epidural: Tillför epidurala infusioner 
med återkommande förinställda intervall, med 
möjlighet att lägga till PCEA (se PIEB under Menyn 
Alternativ i Epidural-läge på sidan 209).

I lägena Epidural (PCEA och Intermittent epidural) kan inte intravenösa 
infusioner tillföras. I dessa lägen tillförs epidurala infusioner med en 
särskild kateter och de kliniska förfaranden som krävs.
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Varje infusionssätt har en unik uppsättning alternativ. Det aktuella läget visas till höger 
i indikatorfältet på en del skärmar. På skärmar som inte påverkas av infusionsläget, till 
exempel menyskärmen Infusionssätt nedan, visas istället namnet ”Sapphire”.

Figur 3.1.  Indikatorfält: Infusionssätt

Du ändrar infusionssättet i menyn Alt. Behörighetskoden Hög krävs för att ändra 
infusionssätt. Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns i Ställa 
in infusionssätt på sidan 189.
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Aktivera specialfunktioner
Beroende på det kliniska områdets eller vårdinrättningens behov kan Sapphire-pumpen 
aktiveras för att utföra olika specialfunktioner. En behörighetskod krävs för att aktivera/
inaktivera dessa funktioner.

Följande funktioner kan aktiveras/inaktiveras av användare med behörighetskoden Hög:

Lokala konfigurationer som gjorts när en läkemedelslista hämtats 
är giltiga tills användaren väljer ett kliniskt område eller stänger 
av pumpen. 
Vid aktivering av Återuppta infusioner efter att pumpen har 
stängts av så bevaras den lokala konfigurationen tills den aktuella 
infusionen har slutförts. Ytterligare information om läkemedelslistan 
finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.
När ingen läkemedelslista har laddats upp förblir alla lokala 
ändringar som gjorts av en konfiguration giltiga tills de konfigureras 
om eller tills pumpen ställs in på fabriksinställningarna.

Funktion Infusionssätt Beskrivning/information

Tillåt fördr. start Alla Ger användaren möjlighet att starta en infusion 
senare. Användaren kan antingen definiera en specifik 
fördröjningsperiod eller ställa in pumpen på Standby.
Ytterligare information finns i Använda funktionen 
Fördröjning på sidan 218.

Tillåt Förprog. Alla Låter användare starta en infusion med förangivna 
infusionsparametrar. När alternativet är aktiverat visas 
knappen Förinst. program på pumpskärmen Starta.
Ytterligare information finns i Skapa och redigera 
förinställda program på sidan 215.

Föregående 
infusion

Alla Låter användare starta infusioner med användning 
av samma infusionsparametrar för samma patient. När 
detta alternativ är aktiverat visas knappen Föregående 
infusion på pumpskärmen Starta. 
Ytterligare information finns i Föregående infusion på 
sidan 179.
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Gränsperiod PCA
Epidural 
(PCEA och 
Intermittent 
epidural)

Anger den tidsperiod under vilken dosgränstypen 
appliceras (under den valda tiden kommer tillförda 
bolusdoser att begränsas med antingen ett maxantal 
eller en högsta volym).

Spolningspåminn. Alla Möjliggör en påminnelse om att användaren ska spola 
aggregatet innan en infusion startas.
Ytterligare information finns i Spola automatiskt med 
hjälp av pumpen på sidan 85.

Tillåt klinBolus PCA
PCEA 
(epidural)

Ger användaren möjlighet att starta en PCA- eller 
PCEA-infusion med en programmerad inledande 
läkarstyrd bolusdos.
Ytterligare information om hur du aktiverar funktionen 
finns i Menyn PCA-val på sidan 208 eller Menyn Alternativ 
i Epidural-läge på sidan 209.

Lösenordsbegäran Epidural 
(PCEA och 
Intermittent 
epidural)

En säkerhetsfunktion som gör att det krävs lösenord 
för att ändra viktiga parametrar. 
Ytterligare information om hur du aktiverar funktionen 
finns i Menyn Alternativ i Epidural-läge på sidan 209.

Avancerad bolus Kont. Låter användarna programmera en bolus genom att 
ange hastighet, volym och tid.
Ytterligare information finns i Administrera en 
bolusdos på sidan 104.

Boluspåminnelse PCA
Epidural 
(PCEA och 
Intermittent 
epidural)

Möjliggör en påminnelse om att användaren ska 
ansluta bolusknappen innan en PCA-, PCEA_ eller 
PIEB-infusion som inbegriper patientbolusdoser 
startas. Påminnelsen (i) instruerar dig att ansluta 
boluskontrollen direkt till pumpen (ii) Kontrollerar 
funktionen – bolustryckning känns igen av pumpen. 
Ytterligare information finns i Boluspåminnelse på 
sidan 196.

Funktion Infusionssätt Beskrivning/information
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Behörighetskoden Servicetekniker krävs för att aktivera/inaktivera följande ytterligare 
funktioner:

Auto. patientlås Alla En säkerhetsfunktion som aktiverar automatisk låsning 
av skärmen. Lösenord krävs för att låsa upp skärmen 
för att kunna göra ändringar av infusionsparametrarna 
eller starta en ny infusion. Aktiveras först under en 
pågående infusion och återaktiveras automatiskt 
under hela infusionen.
Ytterligare information om hur du aktiverar funktionen 
finns i Konfigurera allmänna inställningar på sidan 194.
Ytterligare information om hur du använder funktionen 
finns i Aktivera patientlås på sidan 187.

Skärmsläckare Alla Visar en fjärrvy av de huvudsakliga 
infusionsparametrarna under en pågående infusion. 
Aktiveras 30 sekunder efter att infusionen startas.

Funktion Infusionssätt Beskrivning/information

infusionssätt Alla Anger vilka infusionssätt som ska finnas tillgängliga. 
Infusionssätten kan stängas av var för sig.

Ny patient Alla Ger användaren möjlighet att koppla en infusion till 
identifieringsparametrarna för en patient och återställa 
Ackumulerad VI (ackumulerad infunderad volym).

Sätt sekundär 
(piggyback)

Kont. Ger användaren möjlighet att programmera en 
sekundär infusion.
Mer information om hur du programmerar en sekundär 
infusion finns i Lägga till en sekundär slang på sidan 109.

Tillåt bolus Kont. Ger användaren möjlighet att programmera 
en bolusdos under en kontinuerlig infusion. När 
denna funktion är aktiverad visas knappen Bolus 
på verktygsfältet under den pågående infusionen. 
Ytterligare information om hur du administrerar en 
bolusdos finns i Administrera en bolusdos på sidan 104.

Funktion Infusionssätt Beskrivning/information
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Ställa in HVÖ-hastigheten

Låter användare ställa i en förvald hastighet som används när infusionsprogrammet 
har slutförts. Det tillåtna intervallet för parametern HVÖ-hastighet är 0–20 mL/h 
(för alla infusionssätt).

Bolushast. Kont. Specificerar tillförselhastigheten för en snabbdos för 
snabb volyminfusion. 

Sek. bolushast. Kont. Specificerar tillförselhastigheten för en snabbdos för 
en sekundär (piggyback) infusion. 

Auto Auto omst. Alla Med det här alternativet kan pumpen starta om en 
infusion automatiskt upp till 5 gånger under en timme 
om ocklusion nedanför pumpen har detekterats och 
åtgärdats inom 40 sekunder.

Beräkna 
koncentration

Alla
TPN 
undantaget 

Anger om användaren matar in den slutliga 
koncentrationen eller läkemedelsvolym och 
spädningsvolym.

Endast mL/h Alla
TPN 
undantaget

Låter användaren välja andra enheter än mL/h. Om 
funktionen är inaktiverad så används mL/h automatiskt 
i programmeringen. Den här funktionen är endast 
tillgänglig när pumpen saknar läkemedelslista. 

Med. titrering Alla Låter användare med medelhög behörighetsnivå 
ändra hastighet under en pågående infusion.

Funktion Infusionssätt Beskrivning/information
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Sidan har lämnats tom avsiktligt
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I följande avsnitt förklaras vilka moment som krävs för att förbereda pumpen och 
aggregatet för en infusion:

Normal arbetsgång ................................................................................................ 77
Ansluta infusionsbehållaren till aggregatet ............................................................... 80
Öppna säkerhetsluckan .......................................................................................... 81
Sätta in administreringskassetten ............................................................................ 82
Spola automatiskt med hjälp av pumpen ................................................................. 85

Normal arbetsgång
Den rekommenderade arbetsgången för att förbereda pumpen och aggregatet 
omfattar följande steg:

1. Slå på pumpen.

2. Ansluta infusionsbehållaren till aggregatet.

3. Öppna säkerhetsluckan.

4. Sätt i kassetten.

5. Spola aggregatet med pumpen.*

6. Anslut aggregatet till patienten. När ett aggregat med filter används ska filtret 
placeras nedanför det intravenösa infusionsstället.

Kapitel 4: Komma igång

* Aggregatet bör helst spolas med hjälp av pumpen. Det går att spola aggregatet 
manuellt. Ytterligare information finns i Spola manuellt på sidan 87.
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Arbetsgången illustreras i följande figur:

Figur 4.1.  Rekommenderad arbetsgång
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Slå på pumpen
Du slår på pumpen genom att trycka på den fasta knappen På/Av längst ned till höger 
på pumpen.
När läkemedelslistan har hämtats visas ett meddelande med frågan om du godkänner 
eller vill ändra det befintliga kliniska området (CCA). Ytterligare information om kliniska 
områden finns i Kliniskt område (CCA) på sidan 226.

Stänga av pumpen

Pumpen stängs av genom att man trycker in den fasta knappen På/Av i fem 
sekunder. Du kan även trycka på den fasta knappen På/Av och därefter via 
skärmen Obs! trycka på Av.
Ytterligare information om att stänga av pumpen under en infusion finns i Avbryta 
infusioner på sidan 185.

Medan pumpen startar utförs en systemkontroll. Om det inte hörs 
något ljud från högtalaren, eller om objekt på skärmen inte visas 
som de ska, får pumpen inte användas.

Om ett meddelande om att återuppta föregående infusion visas när 
pumpen sätts på, se Återuppta infusioner efter att pumpen har stängts 
av på sidan 182.
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Pumpen aktiverar återupptagning av en infusion efter att den har stängts av. Ytterligare 
information finns i Återuppta infusioner efter att pumpen har stängts av på sidan 182.

Ansluta infusionsbehållaren till aggregatet
I det här avsnittet förklaras hur man ansluter infusionsbehållaren till aggregatet.

> Så här ansluter du behål laren t i l l  aggregatet:

1. Öppna den steriliserade förpackningen med aggregatet.

2. Stäng klämmorna och AFFV så att aggregatet blockeras. Kontrollera att klämman 
placeras minst 20 cm från pumpen.

3. Tryck in aggregatet i behållaren. 

 Så här ansluter du infusionsbehållaren: Säkerhetsvarning

• Se till att inget läckage förekommer från behållaren och att spiken sitter ordentligt 
fast i behållaren.

• Se till att setets delar sitter som de ska. Pilarna på administreringskassetten 
och filtret måste peka i flödets riktning (från behållaren till patienten). 

• Vid användning av filter ska filtret sitta lägre än kärlaccessen.

Innan infusionssystemet monteras ska du kontrollera att behållaren, 
aggregatet och aggregatets förpackning inte är skadade.

Kontrollera att pilen på administreringskassetten pekar i samma 
riktning som vätskeflödet (nedåt).



Komma igång 81

Öppna säkerhetsluckan
Du öppnar säkerhetsluckan genom att trycka den nedåt samtidigt som du drar 
den utåt.

> Så här öppnar du säkerhetsluckan:

1. Tryck ut luckan med tummen.

2. Håll spärren intryckt samtidigt som du svänger säkerhetsluckan utåt.

Om det finns en grå säkerhetsspärr så trycker du själva 
säkerhetsspärren utåt.
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Sätta in administreringskassetten
Administreringskassetten sätts in i pumpen genom att man sätter kassetten åt 
rätt håll och ser till att alla delar av kassetten, inklusive flänsar, sitter fast inuti 
kassetthuset. I Figur 4.2 representeras flänsen av #2 och sadeln representeras av #1.

Figur 4.2.  Administreringskassett

Man bör se till att pumpen är påslagen och kontrollera att alla 
klämmor på aggregatet är stängda innan administreringskassetten 
sätts in.
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> Så här sätter du in Sapphire-administreringskassetten:

1. Öppna säkerhetsluckan (Öppna säkerhetsluckan på sidan 81). Vinkla in 
administreringskassetten genom att placera sadelfästet (Figur 4.3, 1) på det runda 
fästdonet i metall (2) inuti kassetthuset. Se till att pilen på kassetten (#3) pekar mot 
pumpens botten och att bottenflänsen är inne i kassetthuset.

Figur 4.3.  Sätta i kassetten

2. Sätt in den övre änden av administreringskassetten i metallåset (Figur 4.3, #4).

3. Stäng säkerhetsluckan över administreringskassetten. Se till att säkerhetsluckan 
klickar fast när den stängs.
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Ta bort administreringskassetten

När infusionen är slutförd ska du stänga klämmorna, koppla bort aggregatet från 
patienten, stänga klämmorna och koppla bort administreringskassetten.
I en akutsituation kan du stoppa pumpdriften genom att öppna säkerhetsluckan, 
stänga klämmorna, ta bort administreringskassetten från pumpen och koppla bort 
aggregatet från patienten.
Nedan följer en beskrivning av hur man tar bort kassetten från pumpen.

> Så här tar du bort Sapphire-administreringskassett:

1. Stäng alla klämmor på aggregatet.

2. Koppla bort patienten från aggregatet.

3. Öppna säkerhetsluckan (Öppna säkerhetsluckan på sidan 81).

4. Lossa kassetten genom att lyfta metallåset som håller fast det i pumpen 
(#4 i Figur 4.3).

5. Dra ut kassetten och stäng säkerhetsluckan.

Även om AFFV ger automatiskt skydd mot fritt flöde kan en liten 
mängd vätska (upp till 0,09 mL) rinna ut när du lossar aggregatet. 
För att garantera ett fullständigt skydd ska patienten kopplas bort 
från aggregatet innan kassetten lossas från pumpen.
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Spola automatiskt med hjälp av pumpen
Innan infusionssystemet monteras måste aggregatet spolas. Genom spolningen töms 
aggregatet på luft och fylls med infusionsvätska. När aggregatet har spolats helt är det 
fyllt med infusionsvätska (utan förekomst av luft).

Spolning med pumpen kan startas på följande skärmar:

• Start

• Starta

• Paus (infusion eller bolus)

• Larmet Luft i Aggregat

Innan pumpen används för spolning ska du se till att:

• Klämman på aggregatet är öppen.

• Säkerhetsluckan är stängd.

Aggregatet bör helst spolas med hjälp av pumpen.
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Sapphire-administreringskassetten är ordentl igt ansluten t i l l  pumpen.

> Gör så här för att  spola aggregatet med pumpen

1. Placera pumpen i upprätt läge på något av följande sätt:
• Sätt fast pumpen i hållarens bas.
• Sätt fast pumpen på en droppställning med hjälp av minihållaren.

2. I verktygsfältet på skärmen Start, Starta, Larm om Luft i Aggregat, eller Paus 
trycker du på Spola.

3. Kontrollera att aggregatet har kopplats bort från patienten. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på Spola. Spolningen startar.

Medan pumpen spolar visas en statuscirkel på skärmen tillsammans med 
en nedräkningsklocka. Standardinställd spolningstid är 2 minuter.
Vid användning av aggregat som innehåller mindre än 20 mL kan en kortare 
spolningstid ställas in. Ytterligare information finns i Ange spol vol. på sidan 194.

Pumpen visar automatiskt när spolningen är slutförd.
Om spolningen avslutas innan den standardinställda spolningstiden är slut kan 
den automatiska spolningen avbrytas.

Före spolningen ska du kontrollera att aggregatet inte är anslutet till 
patienten.

När Spolningspåminnelse är aktiverat och aggregatet ännu inte har 
spolats med hjälp av pumpen visas en Spolningspåminnelse som 
ger användaren möjlighet att trycka på Spola för att starta spolning 
eller på Starta för att fortsätta med infusionen (se Konfigurera 
allmänna inställningar, sidan 194).

Under spolningen med pumpen inaktiveras larmet Luft i Aggregat. 
Kontrollera medan spolningen pågår att alla klämmor är öppna och 
att det inte finns någon ocklusion. Se till att vätska, inte luft, kommer 
in i aggregatet under spolningen.
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> Gör så här för att avbryta spolning:

1. Tryck på Stoppa spoln. i verktygsfältet. Alternativt kan du trycka på den fasta 
knappen Stopp nederst på pumpen.

2. Tryck på OK i verktygsfältet. 

Spola manuellt
Sapphire-aggregatet kan även användas som ett gravitationsset och den 
flödesbegränsande ventilen (AFFV) kan användas manuellt.
Innan infusionssystemet monteras måste aggregatet spolas. Genom spolningen töms 
aggregatet på luft och fylls med infusionsvätska. När aggregatet har spolats helt är det 
fyllt med infusionsvätska (utan förekomst av luft). 

> Så här spolar du aggregatet manuel lt :

1. Öppna alla klämmor på aggregatet.

2. Om du vill möjliggöra fritt flöde, öppna AFFV genom att trycka den inåt och nedåt 
mot mitten av Sapphire-administreringskassetten (nr 1 i Figur 4.4). 

3. Låt hela aggregatet fyllas med vätska så att vätskan ersätter all luft i aggregatet.

Nedan följer en beskrivning av hur aggregatet spolas manuellt med 
hjälp av självtryck. Aggregatet bör dock helst spolas med hjälp av 
pumpen. Ytterligare information finns i Spola automatiskt med hjälp 
av pumpen på sidan 85.

Ett aggregat med tryckaktiverad ventil (PAV) kan inte spolas 
manuellt.
Mer information finns i bruksanvisningen till respektive set.

När ett aggregat med filter används måste filtret vara lägre än 
patientslangen.
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4. Om du vill blockera flödet, stäng AFFV genom att trycka den uppåt och utåt från 
mitten av kassetten (nr 2 i Figur 4.4).

Figur 4.4.  Öppna och stänga AFFV 

 

Stängd AFFV Öppnad AFFV Stängd AFFV

Även om AFFV ger automatiskt skydd mot fritt flöde kan en 
liten mängd vätska (upp till 0,12 mL) rinna ut när du ansluter 
administreringskassetten. För att garantera ett fullständigt 
skydd ska administreringskassetten sättas in i pumphuset 
innan aggregatet ansluts till patienten.

Om du vill använda AFFV som ett gravitationsset ska du fixera den 
i öppet läge enligt beskrivningen i steg 2 i Så här spolar du aggregatet 
manuellt på sidan 87.
Endast aggregat med rullklämma som inte har en tryckaktiverad 
ventil (PAV) får användas med självtryck. Ytterligare information finns 
i bruksanvisningen för aggregatet.
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I följande avsnitt förklaras hur pumpen används vid de olika infusionssätten. 
När pumpen och infusionssystemet har monterats ska du alltid kontrollera 
att batteriet är tillräckligt laddat för det önskade infusionsprogrammet.

Kontinuerligt läge .................................................................................................. 89
Läget Flersteg ...................................................................................................... 117
Läget Total parenteral nutrition (TPN) .................................................................... 125
Läget Intermittent ............................................................................................... 132
Läget Patientkontrollerad analgesi (PCA) ................................................................ 141
Läget Epidural ..................................................................................................... 152

Kontinuerligt läge
Följande avsnitt behandlas:

Infusionsparametrar: Kontinuerligt läge ................................................................... 92
Starta en kontinuerlig infusion ................................................................................ 92
Läget Kontinuerlig: Åtgärder under pågående infusion ............................................ 103

I det här läget infunderar pumpen vätska med en konstant, programmerad hastighet.

Figur 5.1.  Flödesprofil för läget Kontinuerlig

Kapitel 5: Använda infusionssätten
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Sapphire-pumpen kan också konfigureras så att den stöder sekundära infusioner 
(piggyback). Alternativet Sekundär används när två läkemedel administreras från 
två skilda påsar. Användaren kan antingen växla mellan påsarna eller administrera 
dem i tur och ordning.

Figur 5.2.  Ställa in sekundär infusion

För att alternativet Sekundär ska kunna användas måste alternativet 
vara aktiverat (behörighetskoden Servicetekniker krävs).
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När alternativet Sekundär är aktiverat kan du ange parametrar för den sekundära 
infusionen:

• Direkt efter programmeringen av den primära infusionen (Starta en kontinuerlig 
infusion med hjälp av Sekundär-funktionen på sidan 97).
ELLER

• När en primär infusion redan är igång (Lägga till en sekundär slang på sidan 109).

 Alternativet Piggyback: Säkerhetsvarningar

Vid användning av sekundära infusioner ska följande anvisningar och riktlinjer följas:

• Använd endast aggregat som tillhandahålls av Sapphire och är avsedda 
för piggyback-infusioner. (Ytterligare information finns i Sapphire-godkända 
aggregat på sidan 64.)

• Häng behållaren med den sekundära lösningen minst 20 cm ovanför vätskenivån 
i behållaren med den primära lösningen.

• Kontrollera med hjälp av droppkammaren på setet att rätt slang används för 
tillförseln och att den andra slangen inte används.

• När den sekundära infusionen är slutförd ska du sätta en klämma på det sekundära 
aggregatet.
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Infusionsparametrar: Kontinuerligt läge

Följande infusionsparametrar är aktuella vid kontinuerlig infusion. När infusionen 
programmeras måste två av parametrarna anges. Den tredje parametern beräknas 
då automatiskt av pumpen.

Starta en kontinuerlig infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny kontinuerlig infusion.

> Så här startar du en kontinuerl ig infusion utan läkemedels l ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Kontinuerlig.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

Parameter Beskrivning/information

Hast Den hastighet med vilken vätskan infunderas. 
Flödeshastigheten ska ligga inom intervallet 0,1 till 999 mL/h.
Obs! När du väljer andra enheter än mL/h ersätts ordet 
Hast med Doshast.

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. VSSI-värdet ska ligga 
inom intervallet 0,1 till 9 999 mL.
Återstående VSSI visas på skärmen medan infusionen pågår. 

Tid Den tidsperiod under vilken vätskan infunderas. De tillåtna 
värdena för tid varierar beroende på värdena för VSSI och 
hastighet. Den övre gränsen för tid är 99 timmar och 
59 minuter.

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.
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3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna

Om inte, fortsätt till Steg 10.

4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpens konfiguration visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen Koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
Koncentration  OK, och fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
På skärmen Spädningsvolym, anger du sedan med hjälp av knappsatsen  
OK, och fortsätter sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9. 

7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8.
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in Patientvikten  OK.

9. På skärmen Doshast.enhet, väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. På skärmen Red., programmera två av följande tre parametrar genom att markera 
motsvarande rader:

• Hast: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• VSSI: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• Tid: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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Den tredje (oprogrammerade) parametern beräknas då automatiskt av pumpen 
och visas i motsvarande ruta.

11. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

12. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta.

Skärmen Startad visas och infusionen startar.

Under hela infusionen visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

Om den beräknade hastigheten är utanför pumpens upplösning 
(steg om 0,1 mL/h), minskar pumpen hastigheten med 0,1 mL/h 
under infusionen för att ge rätt tillförsel inom den angivna tiden. 
Hastighetsminskningen är alltid 0,1 mL/h och visas på skärmen 
Startad (om dosberäkning valts gäller likvärdig förändring till 
0,1 mL/h).

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.

Om pumpen är konfigurerad så att den stöder sekundära infusioner 
kan även sekundära infusionsparametrar programmeras i det 
här läget. Ytterligare information finns i Steg 3 på sidan 97 (Så här 
startar du en kontinuerlig infusion med alternativet Sekundär utan 
läkemedelslista).
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• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående volym som ska infunderas under den aktuella infusionen. 
I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/programmerat VSSI-värde. Värdet VI ökar 
i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Tid kvar: Tid kvar innan den aktuella infusionen är slutförd.

> Så här startar du en kontinuerl ig infusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Kontinuerlig.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. På skärmen Lm namn: 

• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök och 
gå vidare till Steg 4.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Knappen Sök kan användas för att visa alla läkemedel som finns 
tillgängliga utan att några tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in, eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.
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• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 93 (Så här startar du en kontinuerlig infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 93 (Så här startar du en 
kontinuerlig infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 93 (Så här startar 
du en kontinuerlig infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen 
därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. Skärmen för det värde som saknas visas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolym  OK.
Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 93 (Så här startar du en kontinuerlig infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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• Full koncentration: 

Gå vidare till Steg 7 på sidan 93 (Så här startar du en kontinuerlig infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till Steg 10 
på sidan 93 (Så här startar du en kontinuerlig infusion utan läkemedelslista) och fortsätt 
programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Starta en kontinuerlig infusion med hjälp av Sekundär-funktionen

Nedan förklaras hur du programmerar en kontinuerlig infusion med både primär och 
sekundär slang.

> Så här startar du en kontinuerl ig infusion med alternativet Sekundär utan 
läkemedelsl ista:

1. Kontrollera att pumpen är i läget Kontinuerlig. Mata sedan in parametrarna 
för den primära infusionen (Steg 2 på sidan 92 till och med Steg 10 på sidan 93 
i Så här startar du en kontinuerlig infusion utan läkemedelslista).

2. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

3. På skärmen Starta väljer du Ställ sekundär.

Om den beräknade hastigheten är utanför pumpens steg (steg 
om 0,1 mL/h), minskar pumpen hastigheten med 0,1 mL/h under 
infusionen för att ge rätt tillförsel av volymen inom den angivna 
tiden. Hastighetsminskningen är alltid 0,1 mL/h och visas 
på skärmen Startad (om dosberäkning valts gäller likvärdig 
förändring till 0,1 mL/h).

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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4. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 8.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 5.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna.

Om inte, fortsätt till Steg 11.

5. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

6. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen Koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 8.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 7.

7. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 10.

8. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 9. 
• Nej: Fortsätt till Steg 10.

9. På skärmen Patientvikt:

Om du matade in patientvikten när du programmerade den första slangen, 
fortsätt till Steg 10.
Om du inte matade in patientvikten när du programmerade den första slangen, 
mata med hjälp av knappsatsen in Patientvikt  OK.

10. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

11. Programmera två av följande tre parametrar genom att markera respektive ruta:

• Hast. (sekundär): Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• VSSI (sekundär): Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• Tid (sekundär): Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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Den tredje (oprogrammerade) parametern beräknas då automatiskt av pumpen 
och visas i motsvarande ruta.

12. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

13. På skärmen Starta väljer du ett av följande alternativ:

• Starta sekundär: Skärmen Obs! visas. Kontrollera att klämmorna på det 
sekundära aggregatet är öppna och tryck på OK. Skärmen Sekundär visas 
och den sekundära infusionen startar. När den sekundära infusionen är 
slutförd fortsätter pumpen automatiskt med den primära infusionen.

• Starta primär: Skärmen Obs! visas. Stäng klämman på det sekundära 
aggregatet och säkerställ att klämmorna på det primära aggregatet är öppna. 
Tryck sedan på OK. Skärmen Primär visas och den primära infusionen startar.

Under hela infusionen visar indikatorfälten information om den aktuella infusionen 
(primär, sekundär eller namnet på det läkemedel som infunderas). När den sekundära 
infusionen är slutförd växlar pumpen automatiskt till den primära slangen och piper för 
att meddela användaren detta. Följande information visas på skärmen Primär/Sekundär:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med en 
läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym (för den aktuella infusionen). I takt med 
infusionen minskar detta värde.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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• VI/Total: Total volym som har infunderats under aktuell infusion (inklusive HVÖ om 
detta använts under en fördröjd startperiod)/programmerat VSSI-värde. Värdet VI 
ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Tid kvar: Tid kvar innan den aktuella infusionen är slutförd.

> Så här startar du en kontinuerl ig infusion med alternativet Sekundär med 
läkemedelsl ista:

1. Kontrollera att pumpen är i läget Kontinuerlig. Mata sedan in parametrarna för 
den primära infusionen (Så här startar du en kontinuerlig infusion med läkemedelslista 
Steg 2 på sidan 95 till Steg 5 på sidan 96).

2. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

Du kan växla mellan de båda infusionerna när du vill. Ytterligare 
information finns i Växla mellan primära och sekundära infusioner på 
sidan 113.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.
Vid användning av andra dosenheter än mL/h visas den beräknade 
hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på skärmen 
Startad. 

Om den beräknade hastigheten ligger utanför pumpens upplösning 
(ökningar med 0,1 mL/h) minskar pumpen hastigheten med 0,1 mL/h 
under infusionen för att uppnå korrekt tillförsel av volymen inom 
angiven tid. Hastighetsminskningen är alltid 0,1 mL/h och visas på 
skärmen Igång (när dosberäkning valts görs en motsvarande ändring 
till 0,1 mL/h). 

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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3. På skärmen Starta väljer du Sätt sekundär.

4. På skärmen Lm namn: 

• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök 
och gå vidare till Steg 5.

• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 4 på sidan 98 (Så här startar du en kontinuerlig infusion med 
alternativet Sekundär utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

5. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

6. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 8 på sidan 98 (Så här startar du en 
kontinuerlig infusion med alternativet Sekundär utan läkemedelslista) och fortsätt 
programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 8 på sidan 98 (Så här startar du 
en kontinuerlig infusion med alternativet Sekundär utan läkemedelslista) och fortsätt 
programmeringen därifrån.

Knappen Sök kan användas för att visa alla läkemedel som finns 
tillgängliga utan att några tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in, eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. Skärmen för det värde som saknas visas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolym  OK.

Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 8 på sidan 98 (Så här startar du en kontinuerlig infusion med 
alternativet Sekundär utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Full koncentration: 

Gå vidare till Steg 8 på sidan 98 (Så här startar du en kontinuerlig infusion med 
alternativet Sekundär utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 11 på sidan 98 (Så här startar du en kontinuerlig infusion med alternativet Sekundär 
utan läkemedelslista), och fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.
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Läget Kontinuerlig: Åtgärder under pågående infusion

Följande åtgärder kan utföras under kontinuerliga infusioner:
Uppdatera infusionsparametrar ............................................................................ 103
Administrera en bolusdos ..................................................................................... 104
Lägga till en sekundär slang .................................................................................. 109
Växla mellan primära och sekundära infusioner ...................................................... 113
Byta ut den sekundära slangen ............................................................................. 114
Pausa infusioner .................................................................................................. 184
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187

Uppdatera infusionsparametrar

Infusionsparametrarna kan ändras med hjälp av funktionsknappen Visa/Red. Dessutom 
kan du ändra hastighet, VSSI och återstående tid direkt via skärmarna Startad, Primär 
eller Sekundär.

> Så här uppdaterar du aktuel la parametrar direkt på skärmen:

1. Välj aktuell parameter på huvudskärmen (Hast, VSSI eller Tid kvar).

2. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

3. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.
Om du vill gå tillbaka till utgångsskärmen för infusioner utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa.

> Så här uppdaterar du parametrar med funktionsknappen Visa/Red.:

1. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

2. Markera rutan för den parameter som ska uppdateras.

3. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

4. Om du vill uppdatera andra parametrar upprepar du steg 2–3.
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Förutom att ändra parametrar kan du även utföra följande åtgärder:

• Rensa ack. VI: Den ackumulerade infunderade volymen för alla infusioner 
som är kopplade till aktuell patient återställs till 0 mL. För mer information, 
se Radera Acumulerad VI på sidan 224.

• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar. (Se Menyn Visa på 
sidan 201.)

• Redigera primär/sekundär slang: Ger dig möjlighet att uppdatera 
infusionsparametrarna för en infusion som inte är igång för tillfället. Du 
blir ombedd att pausa infusionen medan dessa parametrar uppdateras.

5. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till utgångsskärmen för infusioner utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa. På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

Administrera en bolusdos

Med hjälp av bolusfunktionen kan du administrera en snabbdos när en 
läkemedelsvolym snabbt behöver infunderas i läget Kontinuerlig. 

> Så här t i l l för du en bolusdos:

1. I verktygsfältet på skärmen Igång, Primär eller Sekundär trycker du på Bolus.

Med hjälp av en bolusdos kan infusionen ske med hög hastighet. 
Endast certifierad medicinsk personal ska använda den här 
funktionen.

För att knappen Bolus ska visas på en pågående Kontinuerlig infusion 
måste pumpen konfigureras till inställningen Tillåt bolus. Inställningen 
Tillåt bolus kan endast ändras av Servicetekniker. Ytterligare 
information finns i servicemanualen. OM en läkemedelslista är 
installerad i pumpen visas knappen Bolus endast om detta alternativ 
har aktiverats för ett visst läkemedel eller ett helt kliniskt område.
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2. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in Patientvikten  OK

3. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Red.: 

• Vol. (bolus): Använd knappsatsen och ange Bolusvolym  OK 
(det acceptabla området varierar beroende på aktuell VSSI). 

Ange en av följande parametrar genom att markera relevant ruta:
• Hast. (Bolus): Ange med hjälp av knappsatsen Bolushast.  OK. 

• Tid (Bolus): Ange med hjälp av knappsatsen Bolustid  OK.
Den tredje (oprogrammerade) parametern beräknas då automatiskt av 
pumpen och visas i motsvarande ruta.

Fortsätt till Steg 4.

• Bolusvolym: Använd knappsatsen och ange Bolusvolym  OK (det acceptabla 
området varierar beroende på aktuell VSSI). Fortsätt sedan till Steg 5. 

Om du försöker göra en inmatning i en av de otillgängliga 
(gråtonade) rutorna visas ett meddelande där du uppmanas 
ange Bolusvolym först.

Om du försöker lämna programmeringen innan den är klar visas ett 
meddelande om att angivna data inte har sparats.

De enheter som används för bolus kan skilja sig från de enheter 
som används av infusionen på grund av deras förkonfigurationer 
i läkemedelslistan.



Användarmanual till Sapphire infusionspump106

4. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

5. Starta bolustillförseln genom att på skärmen Obs! trycka på OK.

Skärmen Bolustillf. visas och bolusinfusionen startar.

Under hela bolusinfusionen visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

• Bolushast.: Aktuell infusionshastighet.

• Bol.VSSI: Total återstående bolusvolym. I takt med bolusinfusionen minskar 
detta värde.

• VI bolus/Total: Total bolusvolym som har infunderats under pågående 
infusion/programmerad bolusvolym totalt sett. Värdet VI bolus ökar i takt 
med bolusinfusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Tid kvar: Tid kvar innan bolusinfusionen är slutförd.

När bolus programmeras enbart med volym är 
standardbolushastigheten 125 mL/h. Detta standardvärde kan 
ändras med hjälp av behörighetskoden Servicetekniker.
Vid infusionshastigheter som är högre än 125 mL/h är hastigheten 
för bolusdoser 1 mL/h snabbare än infusionshastigheten.
Under en bolusinfusion kan vissa av parametrarna uppdateras 
via skärmen Bolustillf. Ytterligare information finns i Uppdatera 
bolusinfusionsparametrar på sidan 107.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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När bolusinfusionen har slutförts visas ett meddelande på huvudskärmen.

Åtgärder under pågående bolusinfusion

Följande åtgärder kan utföras under bolustillförseln:
Uppdatera bolusinfusionsparametrar .................................................................... 107
Pausa en bolusinfusion ......................................................................................... 107
Avbryta en bolusdos ............................................................................................ 108

Uppdatera bolusinfusionsparametrar

Bolusinfusionsparametrarna uppdateras direkt via skärmen Bolustillf. 

> Så här uppdaterar du parametrarna via skärmen Bolusti l l försel:  

1. Välj aktuell ruta på huvudskärmen (Bolushast., Bol. VSSI eller Tid kvar).

2. Ange med hjälp av knappsatsen den nya Hast., VSSI eller Tid kvar  OK.

3. På skärmen Obs! trycker du på OK. 

Uppdaterade parametrar visas.

Pausa en bolusinfusion

Vid behov kan du stoppa bolusinfusionen temporärt.

> Så här pausar du en bolusinfusion:

• I verktygsfältet på skärmen Bolustillf. trycker du på Pausa Bolus. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på OK.
Alternativt kan du trycka på den fasta knappen Stopp.
All volymtillförsel stoppas.

Parametern Tid kvar går inte att konfigurera när bolus 
programmeras enbart med volym.
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> Så här återupptar du en pausad bolusinfusion:

1. I verktygsfältet på skärmen Bolustillf. trycker du på Återuppta Bolus.

2. På skärmen Obs! trycker du på OK.

Avbryta en bolusdos

Följande procedurer inbegriper att göra paus i och sedan permanent avbryta 
bolusdosen, med möjlighet att avbryta hela infusionen.

> Så här avbryter du en bolusdos och avslutar al la infusioner:

1. Tryck på den fasta knappen Stopp. Alternativt kan du trycka på Pausa bolus och 
därefter på OK. Bolusdosen pausas.

2. Tryck på Avbryt bolus i verktygsfältet.

3. I verktygsfältet på skärmen Paus trycker du på Avbryt.

4. På skärmen Obs! trycker du sedan på Avbryt infusion.

> Så här avbryter du en bolusdos och fortsätter infusionen (alternativet 
Sekundär används inte):

1. Tryck på den fasta knappen Stopp. Alternativt kan du trycka på Pausa bolus och 
därefter på OK. Bolusdosen pausas.

2. Tryck på Avbryt bolus i verktygsfältet.

3. I verktygsfältet på skärmen Paus trycker du på Begär Forts.

4. På skärmen Obs! trycker du på OK.

Det går inte att återuppta infusionen efter att den har avbrutits.
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> Så här avbryter du en bolusdos och fortsätter infusionen (alternativet 
Sekundär används):

1. Tryck på den fasta knappen Stopp. Alternativt kan du trycka på Pausa bolus 
och därefter på OK. Bolusdosen pausas.

2. Tryck på Avbryt bolus i verktygsfältet.

3. I verktygsfältet på skärmen Paus trycker du på Byt el. forts.

4. På skärmen Starta trycker du på Primär eller Sekundär.

5. På skärmen Obs! trycker du på OK.

Lägga till en sekundär slang

Nedan förklaras hur du lägger till en sekundär slang när en primär infusion redan är igång.

> Så här lägger du t i l l  en sekundär slang medan en primär s lang används utan 
läkemedelsl ista:

1. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

2. Välj Nytt sek.agg.

3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna.

Om inte, fortsätt till Steg 10.

Om du redan har programmerat en sekundär infusion och vill starta 
den, se Växla mellan primära och sekundära infusioner på sidan 113.

Innan du programmerar en sekundär infusion ska du kontrollera att 
det infusionsset du använder är lämpligt för sekundära infusioner 
(piggyback). Ytterligare information finns i Sapphire-godkända 
aggregat på sidan 64.
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4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen Koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.
Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9. 

7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8. 
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt:

Om du matade in patientvikten när du programmerade den första slangen, 
fortsätt till Steg 9.
Om du inte matade in patientvikten när du programmerade den första slangen, 
mata med hjälp av knappsatsen in Patientvikt  OK.

9. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. Programmera två av följande tre parametrar genom att markera respektive ruta:

• Hast. (sekundär): Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• VSSI (sekundär): Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• Tid (sekundär): Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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Den tredje (oprogrammerade) parametern beräknas då automatiskt av pumpen 
och visas i motsvarande ruta.

11. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

12. På skärmen Starta väljer du ett av följande alternativ:

• Starta sekundär: Skärmen Obs! visas. Kontrollera att klämmorna på det 
sekundära aggregatet är öppna och tryck på OK. Skärmen Sekundär visas 
och den sekundära infusionen startar. När den sekundära infusionen är 
slutförd fortsätter pumpen automatiskt med den primära infusionen.

• Återuppta primär: Skärmen Primär visas och den primära infusionen startar.
Ytterligare information om hur du växlar mellan två infusioner finns i Växla 
mellan primära och sekundära infusioner på sidan 113.

> Så här lägger du t i l l  en sekundär slang medan en primär slang används med 
läkemedelsl ista:

1. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

2. Välj Nytt sek.agg.

3. På skärmen Lm namn: 

Om den beräknade hastigheten ligger utanför pumpens upplösning 
(ökningar med 0,1 mL/h) minskar pumpen hastigheten med 0,1 mL/h 
under infusionen för att uppnå korrekt tillförsel av volymen inom 
angiven tid. Hastighetsminskningen är alltid 0,1 mL/h och visas på 
skärmen Igång (när dosberäkning valts görs en motsvarande ändring 
till 0,1 mL/h). 

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök 
och gå vidare till Steg 4.

• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 109 (Så här lägger du till en sekundär slang medan en 
primär slang används utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 110 (Så här lägger du till en 
sekundär slang medan en primär slang används utan läkemedelslista) och fortsätt 
programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 110 (Så här lägger 
du till en sekundär slang medan en primär slang används utan läkemedelslista) och 
fortsätt programmeringen därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. Skärmen för det värde som saknas visas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolym  OK.

Med hjälp av knappen Sök visas antingen alla läkemedel som finns 
tillgängliga om inte något tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 110 (Så här lägger du till en sekundär slang medan en 
primär slang används utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Full koncentration: 

Gå vidare till Steg 7 på sidan 110 (Så här lägger du till en sekundär slang medan en 
primär slang används utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 7 på sidan 110 (Så här lägger du till en sekundär slang medan en primär slang 
används utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Växla mellan primära och sekundära infusioner

Att växla mellan infusioner innebär att den infusion som pågår för tillfället pausas och 
att den andra infusionen startas eller återupptas. 

> Så här växlar du från den primära t i l l  den sekundära infusionen: 

1. Pausa den primära infusionen:
I verktygsfältet på skärmen Primär trycker du på Begär Paus. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på OK.
Alternativt kan du trycka på den fasta knappen Stopp.

2. I verktygsfältet på skärmen Primär väljer du Byt el. forts.

3. På skärmen Starta väljer du Starta sekundär.

Skärmen Obs! visas. Kontrollera att klämmorna på det sekundära aggregatet är 
öppna och tryck på OK. Skärmen Sekundär visas och den sekundära infusionen 
startar.

> Så här växlar du från sekundära t i l l  den primära infusionen:

1. Pausa den sekundära infusionen:
I verktygsfältet på skärmen Sekundär trycker du på Begär Paus. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på OK.
Alternativt kan du trycka på den fasta knappen Stopp.
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2. I verktygsfältet på skärmen Sekundär väljer du Byt el. forts.

3. På skärmen Starta väljer du Återuppta primär (eller Starta primär). 

Skärmen Obs! visas. Kontrollera att klämmorna på det sekundära aggregatet är 
stängda och att klämmorna på det primära setet är öppna. Tryck sedan på OK. 
Skärmen Primär visas och den primära infusionen startar.

Byta ut den sekundära slangen 

Under en pågående sekundär infusion kan den sekundära slangen bytas ut med någon 
av följande metoder:

Ta bort den sekundära slangen och växla till den primära infusionen ........................ 114
Byta ut den aktuella sekundära slangen mot en ny sekundär slang ........................... 115

Ta bort den sekundära slangen och växla till den primära infusionen 

Nedan förklaras hur du tar bort den pågående sekundära slangen och växlar till den 
primära infusionen. 

> Gör så här för att ta bort den sekundära slangen och växla t i l l  den primära 
infusionen: 

1. Pausa den sekundära infusionen:
I verktygsfältet på skärmen Sekundär trycker du på Begär Paus. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på OK.
Alternativt kan du trycka på den fasta knappen Stopp.

2. I verktygsfältet på skärmen Pausad trycker du på Visa/Red.

3. I verktygsfältet på skärmen Visa/Red. väljer du Ta bort/Byt ut sek. slang.

4. I verktygsfältet på skärmen Ta bort/Byt ut väljer du Ta bort och växla till primär.

5. Skärmen Obs! visas. Kontrollera att klämmorna på det sekundära aggregatet är 
stängda och att klämmorna på det primära setet är öppna. Tryck sedan på OK. 
Då tas den aktuella programmerade sekundära slangen bort.

Skärmen Pausad primär visas. 

6. I verktygsfältet på den pausade skärmen Primär väljer du Begär Forts.
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På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

Byta ut den aktuella sekundära slangen mot en ny sekundär slang 

Nedan förklaras hur du byter ut den pågående sekundära slangen mot en annan 
sekundär infusion. 

> Så här byter du ut den pågående sekundära slangen mot en annan 
sekundär slang utan läkemedelsl ista:

1. Pausa den sekundära infusionen:
I verktygsfältet på skärmen Sekundär trycker du på Begär Paus. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på OK.
Alternativt kan du trycka på den fasta knappen Stopp.

2. I verktygsfältet på skärmen Pausad trycker du på Visa/Red.

3. I verktygsfältet på skärmen Visa/Red. väljer du Ta bort/Byt ut sek. slang.

4. På skärmen Ta bort/Byt ut väljer du Byt ut sekundär.

5. Tryck på OK på skärmen Obs! för att ta bort den pågående sekundära slangen 
och programmera en annan sekundär infusion. 

6. Fortsätt till Steg 3 på sidan 109 (Så här lägger du till en sekundär slang medan en primär 
slang används utan läkemedelslista).

Se Lägga till en sekundär slang på sidan 109 om du vill programmera 
en ny sekundär slang. 

Innan du programmerar en sekundär infusion ska du kontrollera att 
det infusionsset du använder är lämpligt för sekundära infusioner 
(piggyback). Ytterligare information finns i Sapphire-godkända 
aggregat på sidan 64.
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> Så här byter du ut den pågående sekundära s langen mot en annan 
sekundär s lang med läkemedelsl ista:

1. Pausa den sekundära infusionen:
I verktygsfältet på skärmen Sekundär trycker du på Begär Paus. På skärmen Obs! 
trycker du sedan på OK.
Alternativt kan du trycka på den fasta knappen Stopp.

2. I verktygsfältet på skärmen Pausad trycker du på Visa/Red.

3. I verktygsfältet på skärmen Visa/Red. väljer du Ta bort/Byt ut sek. slang.

4. På skärmen Ta bort/Byt ut väljer du Byt ut sekundär.

5. Tryck på OK på skärmen Obs! för att ta bort den pågående sekundära slangen 
och programmera en annan sekundär infusion.

6. Fortsätt till Steg 3 på sidan 111 (Så här lägger du till en sekundär slang medan en primär 
slang används utan läkemedelslista).
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Läget Flersteg
Följande avsnitt behandlas:

Infusionsparametrar: Läget Flersteg ...................................................................... 118
Starta en flerstegsinfusion .................................................................................... 118
Läget Flersteg: Åtgärder under pågående infusion .................................................. 123

I det här läget kan pumpen tillföra en serie om upp till 25 infusionssteg från samma 
infusionsbehållare. Varje steg tillförs som en kontinuerlig infusion enligt dess egna 
förprogrammerade parametrar. Infusionshastigheten kan variera mellan olika steg, 
men inom ett och samma steg är hastigheten alltid densamma (konstant, kontinuerlig 
infusion).

Figur 5.3.  Flödesprofil för läget Flersteg
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Infusionsparametrar: Läget Flersteg

När du programmerar en flerstegsinfusion måste antalet steg anges. 
Infusionsparametrar som är aktuella för varje steg listas i följande tabell. Vid 
programmeringen måste två av de tre parametrarna anges. Den återstående 
parametern beräknas då automatiskt av pumpen.

Starta en flerstegsinfusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny flerstegsinfusion.

> Så här startar du en f lerstegsinfusion utan läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Flersteg.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

Parameter Beskrivning/information

Hast Den hastighet med vilken vätskan infunderas. Flödeshastigheten 
ska ligga inom intervallet 0,1 till 999 mL/h.
Obs! När du väljer andra enheter än mL/h ersätts ordet Hast 
med Doshast.

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. Återstående VSSI visas 
på skärmen medan infusionen pågår. VSSI-värdet ska ligga inom 
intervallet 0,1 till 9 999 mL.

Tid Den tidsperiod under vilken vätskan infunderas. De tillåtna värdena 
för tid varierar beroende på värdet för VSSI. Maximal stegtid är 
24 timmar.

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.
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3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna.

Om inte, fortsätt till Steg 10.

4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen Koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9. 

7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8.
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in Patientvikten  OK.

9. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. Ange det antal steg som krävs för infusionen med hjälp av knappsatsen. 
Tryck sedan på OK.

11. Programmera två av följande tre parametrar för det första steget genom att 
markera motsvarande rutor (siffran står för stegnumret):

• Hast. 1: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• VSSI 1: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.
• Tid 1: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet  OK.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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Den oprogrammerade parametern beräknas då automatiskt av pumpen och visas 
i motsvarande ruta.

12. När du har kontrollerat infusionsparametrarna för det aktuella steget (som visas 
i indikatorfältet) trycker du på OK för gå vidare och programmera nästa steg.

13. Programmera parametrarna för infusionens resterande steg genom att upprepa 
Steg 11 till Steg 12 ovan.

När det sista steget har programmerats visas skärmen Bekräfta med följande 
parametrar:
• Total VSSI: Den vätskevolym som ska tillföras under infusionen totalt sett.
• Total tid: Tidsperioden för infusionen totalt sett.
• Antal steg: Det antal steg som ingår i infusionen.
• Kontr. steginfo: Med det här alternativet visas parametrarna för alla de 

programmerade stegen skärm för skärm (med varje steg i en separat skärm).

14. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

15. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta.

Skärmen Startad visas och infusionen startar.

Under hela infusionen visas det aktuella stegnumret i indikatorfältet (t.ex. Startad 1/6) 
och intill parametern på huvudskärmen (Hast 1, VSSI 1 och Tid 1). Övergången mellan 
stegen markeras med ett pipljud. Dessutom visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet istället för stegnumret 
när du arbetar med en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa System och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Återstående infusionsvolym för det aktuella steget.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/total VSSI (för hela infusionen). Värdet VI 
ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Tid kvar: Tid kvar innan hela infusionen är slutförd.

• Stegtid: Tid kvar innan det aktuella steget är slutfört.

> Så här startar du en f lerstegsinfusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Flerstegsinfusion

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. På skärmen Lm namn: 

• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök 
och gå vidare till Steg 4.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.
Ytterligare information finns i Visa systemparametrar på sidan 202.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns i Välja 
infusionssätt på sidan 70.

Med hjälp av knappen Sök visas antingen alla läkemedel som finns 
tillgängliga om inte något tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.
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• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 119 (Så här startar du en flerstegsinfusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 119 (Så här startar du en 
flerstegsinfusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 119 (Så här startar 
du en flerstegsinfusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen 
därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. Skärmen för det värde som saknas visas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolym  OK.

Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 119 (Så här startar du en flerstegsinfusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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• Full koncentration: 

Gå vidare till Steg 7 på sidan 119 (Så här startar du en flerstegsinfusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 7 på sidan 119 (Så här startar du en flerstegsinfusion utan läkemedelslista) och 
fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Läget Flersteg: Åtgärder under pågående infusion

Följande åtgärder kan utföras under Flerstegsinfusioner:
Uppdatera stegparametrar ................................................................................... 123
Pausa infusioner .................................................................................................. 184
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187

Uppdatera stegparametrar

Infusionsparametrarna för det aktuella steget kan ändras direkt via skärmen Startad. 
Dessutom kan infusionsparametrarna för det aktuella steget uppdateras med hjälp 
av funktionsknappen Visa/Red.

Det går att ändra parametrarna för enbart det aktuella steget och 
det direkt efterföljande steget.

Om det steg som uppdateras slutförs innan ändringen är klar eller 
har bekräftats så genomförs inte ändringen och skärmen Obs! visas.
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> Så här uppdaterar du aktuel la stegparametrar via skärmen Startad:

1. Välj rutan för den parameter du vill uppdatera (Hast, VSSI eller Stegtid).

2. Ange ny hastighet, VSSI (under steget) eller tid kvar innan steget är slutfört med 
hjälp av knappsatsen  OK. 

3. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.
Om du vill gå tillbaka till utgångsskärmen för infusioner utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa.

> Så här uppdaterar du parametrarna för det aktuel la el ler nästföl jande 
steget med funktionsknappen Visa/Red.:

1. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

2. Markera rutan för den aktuella parametern.

3. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

4. Om du vill uppdatera andra parametrar upprepar du steg 2–3.

Förutom att ändra parametrar kan du även utföra följande åtgärder:
• Rensa ack. VI: Den ackumulerade infunderade volymen för alla infusioner som 

är kopplade till aktuell patient återställs till 0 mL. För mer information, se 
Radera Acumulerad VI på sidan 224.

• Nästa steg: Ger dig möjlighet att uppdatera infusionsparametrarna för det 
steg som kommer efter det aktuella steget. (Den här rutan visas endast om 
det finns ett steg efter det aktuella steget.)

• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar.

5. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till skärmen Startad utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa.
På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.
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Läget Total parenteral nutrition (TPN)
Följande avsnitt behandlas:

Infusionsparametrar: Läget TPN ............................................................................ 126
Starta en TPN-infusion ......................................................................................... 127
Läget TPN: Åtgärder under pågående infusion ........................................................ 129

Total parenteral nutrition, även parenteral nutrition eller hyperalimentation, används till 
patienter som inte kan få i sig tillräcklig näring oralt eller enteralt. TPN-lösningar tillför 
grundläggande näringsämnen, inklusive vätska, proteiner, kolhydrater, elektrolyter, 
fettsyror, vitaminer, mineraler och spårämnen, direkt i patientens blodbana för att 
avlasta mag-tarmkanalen.
I TPN-infusionsläget kan en stor volym av lösning tillföras med möjlighet till upp- 
och nedtrappning. När upp- och nedtrappning används ökar respektive minskar 
tillförselhastigheten successivt i början och i slutet av infusionsprofilen.

Figur 5.4.  Flödesprofil för läget TPN

När inte upp- och nedtrappning används startas och avslutas TPN-infusionen på platåvärdet. 
I dessa fall kan i stället infusionssättet Kontinuerlig användas och rekommenderas.
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Infusionsparametrar: Läget TPN

De infusionsparametrar som måste ställas in för TPN-infusionen listas i följande tabell. 
Baserat på de värden som har programmerats beräknar pumpen automatiskt den 
hastighet (tillsammans med den successiva ökningen och minskningen) som krävs 
för att tillföra infusionen.

 Läget TPN: Säkerhetsvarningar

Vid användning av läget TPN ska följande säkerhetsföreskrifter och rutiner följas:

• Använd endast parenterala näringslösningar som har ordinerats av läkare, 
registrerad dietist, sjuksköterska eller annan legitimerad medicinsk personal.

• Kontrollera att rätt dos har programmerats. Medan en TPN-infusion pågår eller 
är pausad går det inte att ändra infusionsparametrarna.

Parameter Beskrivning/information

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. VSSI-värdet ska ligga inom 
intervallet 0,1 till 9 999 mL (med en tolerans på 0,2 mL). Återstående 
VSSI visas på skärmen medan infusionen pågår.
Pumpen beräknar platåvärdet för hastigheten utifrån värdena för VSSI, 
infusionstid och upp-/nedtrappning.

Upptrappning Den tidsperiod under vilken hastigheten ökar till platåvärdet. 
Upp- och nedtrappningsperioden ska ligga inom intervallet 0 minuter 
till 10 timmar och 3 minuter för varje upp- och nedtrappning.

Nedtrappning Den tidsperiod under vilken hastigheten minskar till HVÖ-hastigheten 
(från platåvärdet). Upp- och nedtrappningsperioden ska ligga inom 
intervallet 0 minuter till 10 timmar och 3 minuter för varje upp- och 
nedtrappning.

Infusionstid Den totala infusionstiden för tillförsel av VSSI (inklusive upp- och 
nedtrappningar samt platåtid).
Maximal infusionstid är 96 timmar. Minimiperioden för infusionen 
bestäms av summan av upp- och nedtrappningsperioderna 
plus 10 minuter (kortast möjliga infusionstid mellan upp- och 
nedtrappning).
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• Kontrollera patientens identitet före administreringen med hjälp av minst två 
identifierare och märkningen till behållaren med parenteral nutrition.

• Luftdetektorns arbetsområde vid tillförsel av fettsyror är 2 %–20 % lipider.

Starta en TPN-infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny TPN-infusion.

> Så här startar du en ny TPN-infusion:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget TPN.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. Mata in värdet för VSSI med hjälp av knappsatsen  OK.

4. Ange om du vill använda upp- och nedtrappning: Välj Ja eller Nej.

Om du väljer Nej ska du gå vidare till Steg 6.

5. Ange upp- och nedtrappning:

a. På skärmen Upptrappning matar du med hjälp av knappsatsen in 
upptrappningstiden  OK. Det går att ställa in upptrappningstiden på 0.

b. På skärmen Nedtrappning matar du in nedtrappningstiden med hjälp av 
knappsatsen  OK. Det går att ställa in nedtrappningstiden på 0.

6. Mata in infusionstiden med hjälp av knappsatsen  OK.

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.
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7. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

8. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta 
för att börja infusionen. Infusionen börjar.

Under infusionen visas följande information på huvudskärmen:

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/totalt programmerat VSSI-värde. Värdet 
VI ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Tid kvar: Tid kvar innan infusionen är slutförd.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.

Samtliga parametrar för den aktuella infusionen kan visas från 
Visa system  Infusionsvärden.
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Läget TPN: Åtgärder under pågående infusion

Följande åtgärder kan utföras under TPN-infusioner:
Pausa infusioner .................................................................................................. 129
Nedtrappning genast ........................................................................................... 131
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187

I läget TPN går det inte att uppdatera infusionsparametrarna med hjälp av 
funktionsknappen Visa/Red. Om du vill ändra parametrarna måste du avbryta 
infusionen och programmera en ny infusion.
Funktionsknappen Visa/Red. kan endast användas till följande åtgärder:

• Rensa ack. VI: Den totala infunderade volymen för alla infusioner som 
är kopplade till en patient återställs till 0 mL.

• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar. (Se Menyn Visa på 
sidan 201.)

Pausa infusioner

Med funktionen Paus kan du stoppa en infusion temporärt. En infusion kan pausas 
antingen med funktionsknappen Begär Paus eller, i en akutsituation, genom att trycka 
på den fasta knappen Stopp.
Ett meddelande som talar om att infusionen har pausats visas i 30 sekunder efter att 
infusionen har pausats (med både ljud och bild).

Om du trycker på den fasta knappen Stopp stannar infusionen 
omedelbart. Då behöver du inte bekräfta åtgärden Pausa. 
I akuta situationer bör den fasta knappen Stopp användas för 
att pausa infusionen. I rutinsituationer rekommenderas i stället 
funktionsknappen Begär Paus.
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> Så här pausar du en infusion under platåtiden med funktionsknappen Nedtr:

1. Tryck på Nedtr. i verktygsfältet.

2. På skärmen Pausalternativ väljer du Pausa infusion och trycker sedan på OK.

3. Infusionen pausas.

> Så här pausar du en infusion under upp- och nedtrappning med 
funktionsknappen Begär Paus:

1. Tryck på Begär Paus i verktygsfältet.

2. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på OK.

3. Infusionen pausas.

Om pumpen är inställd på Låg behörighetsnivå, utan programmerad 
nedtrappningsperiod, är tangenten Begär Paus tillgänglig utan möjlighet 
till Nedtrappning. 

> Så här återupptar du en pausad infusion:

1. Tryck på Begär Forts. i verktygsfältet.

2. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på OK.

Under platåtiden för en TPN-infusion ersätts funktionstangenten 
Begär Paus med tangenten Nedtr. Det går fortfarande att 
göra paus i infusionen med hjälp av knappen Nedtrappning 
(mer information finns i Nedtrappning genast på sidan 131).

Om pumpen är inställd på Låg behörighetsnivå, utan 
nedtrappningsperiod programmerad, är knappen Begär Paus 
tillgänglig, utan möjlighet till Nedtrappning. 

Om du inte har tryckt på OK inom 30 sekunder pausas inte 
infusionen och skärmen Startad visas igen.

Om du inte har tryckt på OK inom 30 sekunder pausas inte 
infusionen och skärmen Startad visas igen.
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Nedtrappning genast

Omedelbar nedtrappning kan användas för att avsluta infusionen i förtid genom att 
använda nedtrappning för att minska infusionshastigheten gradvis innan den stoppas. 
Detta alternativ är tillgängligt under infusionens platåtid, förutsatt att det är mer än 
10 minuter kvar innan infusionen är klar. Nedtrappningstiden är inställd på den tid som 
ursprungligen programmerades för infusionen och kan ändras när pumpen är inställd 
på medelhög eller högre behörighetsnivå. 

Omedelbar nedtrappning är endast tillgänglig under följande förhållanden: 

• Pumpen är igång.

• Pumpen tillför med platåhastigheten.

• Den tid som är kvar för infusionen är mer än 10 minuter.

• Pumpen är inställd på medelhög eller högre behörighetsnivå, om ingen upp- eller 
nedtrappningsperiod är programmerad.

> Så här trappar du ned en infusion genast:

1. Tryck på Nedtr. i verktygsfältet.

2. På skärmen Nedtr. väljer du Nedtrappning genast. 

3. På skärmen Nedtrappning genast accepterar du de förprogrammerade 
tidsinställningarna eller anger Nedtrappningstid med hjälp av knappsatsen  OK.

4. På skärmen Obs! trycker du på OK för att börja nedtrappningen. 

Skärmen Nedtrappning startad visas.

Om pumpen är inställd på Låg behörighetsnivå uppmanas användare 
bekräfta det förprogrammerade värdet för Nedtrappningsperiod 
(hoppa över steg 3) utan möjlighet att ändra det.

När alternativet Nedtrappning genast används visas de värden 
som ursprungligen programmerades för infusionen i menyn 
Infusionsvärden.

Om du anger 00:00 hh:mm som tidsram för nedtrappningen 
stoppas infusionen utan nedtrappning. 



Användarmanual till Sapphire infusionspump132

Läget Intermittent
Följande avsnitt behandlas:

Infusionsparametrar: Läget Intermittent ................................................................ 133
Starta en intermittent infusion .............................................................................. 133
Läget Intermittent: Åtgärder under pågående infusion ............................................ 140

I det här läget kan du programmera dostid och volym för en infusion som ska upprepas 
med jämna intervall eller i cykler. Dosintervallet är den tidsfrekvens med vilken dosen 
tillförs. En HVÖ-hastighet kan programmeras mellan intermittenta doser.

Figur 5.5.  Flödesprofil för läget Intermittent
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Infusionsparametrar: Läget Intermittent

Följande infusionsparametrar måste ställas in för en intermittent infusion:

Starta en intermittent infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny intermittent infusion.

Parameter Beskrivning/information

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. Återstående VSSI visas 
på skärmen medan infusionen pågår. VSSI-värdet ska ligga 
inom intervallet 0,1 till 9 999 mL.

Intermittent dos Volym för varje intermittent dos. Värdet kan ligga inom intervallet 
0,1 till 999 mL.

Dostid Den tidsperiod under vilken den intermittenta tillförs. Värdet kan 
ligga inom intervallet 00:01 till 96:00 hh:mm.

Dosintervall Frekvensen för intermittent dostillförsel (Intermittent dos + HVÖ). 
Intermittenta doser kan ges så ofta som med 5 minuters 
mellanrum. Det lägsta dosintervall som kan programmeras är 
därför dostiden plus 5 minuter. Den här regeln gäller även då 
HVÖ-hastigheten är inställd på 0.

HVÖ (Håll venen öppen) Hastigheten för vätskor som tillförs mellan doser för att förhindra 
att infusionskanylen blockeras. Det tillåtna intervallet för 
HVÖ-hastighet är 0 till 20 mL/h.

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.



Användarmanual till Sapphire infusionspump134

> Så här startar du en intermittent infusion utan läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Intermittent.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna

Om inte, fortsätt till Steg 10.

4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen för koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9.

7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8.
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in Patientvikten  OK.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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9. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. Mata med knappsatsen in värdet för VSSI  OK.

11. Mata med hjälp av knappsatsen in Intermitt. dos  OK.

12. Ange med hjälp av knappsatsen Dostid  OK.

13. Mata med hjälp av knappsatsen in Dosintervall  OK.

14. Mata med hjälp av knappsatsen in HVÖ-hastigheten  OK. 

Det går att ställa in HVÖ-hastigheten på noll.

15. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

16. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta 
för att börja infusionen.
Skärmen Intermitt. Dos visas och infusionen startar med den första dosen.

Under hela infusionen visas infusionsfasen (Intermitt. Dos eller HVÖ) i indikatorfältet. 
Dessutom visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/totalt programmerat VSSI-värde. Värdet 
VI ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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• Tid till dos: Den återstående tiden innan nästa dos startas (tills slutet av aktuellt 
intervall; återstående dostid + HVÖ-tid).
• Pausa under dosering

När infusionen pausas under dosering pausas tiden till nästa intermitterande 
dos (tid att dosera) och visas inte.
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• Pausa under KVO
Pumpen kan stängas av eller pausas mellan intermittenta doser utan att 
påverka dosschemat. Tiden för dosering visas och pumpen varnar också när 
det är dags för dosschemat och infusionen inte startar, och påminner om när 
infusionen ska återupptas.
När infusionen är pausad under KVO visas tiden till nästa intermittenta dos (tid 
för dosering) och nedräkning fortsätter.

• Tid kvar: Tid kvar innan hela infusionen är slutförd.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.
Ytterligare information finns i Visa systemparametrar på sidan 202.



Användarmanual till Sapphire infusionspump138

> Så här startar du en intermittent infusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Intermittent.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. På skärmen Lm namn: 

• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök 
och gå vidare till Steg 4.

• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 134 (Så här startar du en intermittent infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Med hjälp av knappen Sök visas antingen alla läkemedel som finns 
tillgängliga om inte något tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 134 (Så här startar du en 
intermittent infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 134 (Så här startar 
du en intermittent infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen 
därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. En skärm visas för det värde som saknas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolymen  OK.
Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 134 (Så här startar du en intermittent infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Full koncentration: 
Gå vidare till Steg 7 på sidan 134 (Så här startar du en intermittent infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 7 på sidan 134 (Så här startar du en intermittent infusion utan läkemedelslista) 
och fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.
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Läget Intermittent: Åtgärder under pågående infusion

Följande åtgärder kan utföras under intermittenta infusioner:
Uppdatera infusionsparametrar ............................................................................ 140
Pausa infusioner .................................................................................................. 184
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187

Uppdatera infusionsparametrar

Infusionsparametrarna kan ändras med hjälp av funktionsknappen Visa/Red. Dessutom 
kan du ändra doshastighet och VSSI för den aktuella fasen (Intermittent Dos eller HVÖ) 
direkt via huvudskärmen.

> Så här uppdaterar du parametrarna för den aktuel la fasen via 
huvudskärmen:

1. Välj aktuell ruta på huvudskärmen (VSSI).

2. Mata med hjälp av knappsatsen in ny VSSI  OK.

3. Kontrollera den parameter som visas på skärmen Obs!  OK.

Om du vill gå tillbaka till utgångsskärmen för infusioner utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa. På skärmen VSSI trycker du sedan på Backa.

> Så här uppdaterar du parametrar med funktionsknappen Visa/Red.:

1. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

2. Markera rutan för den parameter som ska ändras.

3. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

När en intermittent dos eller dostid ändras blir du ombedd att ange 
dosintervallet. 
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4. Om du vill uppdatera ytterligare parametrar upprepar du steg 2–3.

Förutom att ändra parametrar kan du även utföra följande åtgärder:
• Rensa ack. VI: Den totala infunderade volymen för alla infusioner som 

är kopplade till en patient återställs till 0 mL.
• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar. (Se Menyn Visa på 

sidan 201.)

5. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till utgångsskärmen för infusioner utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa. På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

Läget Patientkontrollerad analgesi (PCA)
Följande avsnitt behandlas:

Infusionsparametrar: Läget PCA ............................................................................ 142
Starta en PCA-infusion ......................................................................................... 143
Läget PCA: Åtgärder under pågående infusion ........................................................ 149

Patientkontrollerad analgesi (PCA)-läge gör att pumpen kan leverera medicin genom 
intravaskulära eller subkutana vägar kontinuerligt och eller med bolus som aktiveras av 
patienten med hjälp av bolushandtaget eller skärmknappen. Ytterligare bolus kan 
administreras av en läkare med lämplig auktoriseringskod. Administreringsvägen och 
infusionsparametrar bestäms av läkaren baserat på patientens behov.

Ytterligare information om boluskontrollen finns i PCA/
PCEA_PIEB-bolusknapp på sidan 49.
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Figur 5.6.  Flödesprofil för läget PCA

Infusionsparametrar: Läget PCA

Följande infusionsparametrar måste ställas in för en PCA-infusion:

Parameter Beskrivning/information

Kont. hastighet Basinfusionens hastighet. Värden för kontinuerlig hastighet ska 
ligga inom intervallet 0,1 till 99,9 mL/h eller vara lika med noll 
(infusion med endast bolus).

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. Återstående VSSI visas på 
skärmen medan infusionen pågår. VSSI-värdet ska ligga inom 
intervallet 0,1 till 9 999 mL.

Bolusdos Den vätskevolym som infunderas i en enstaka bolusdos. Värdet för 
bolusdoser ska ligga inom intervallet 0,1 till 30 mL eller vara lika 
med noll (enbart kontinuerlig infusion).
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Starta en PCA-infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny PCA-infusion.

Bolusspärr Den minimitid som måste passera från det att en bolusdos slutar till 
det att nästa bolusdos startar. När en bolustillförsel slutar blir nästa 
bolusdos tillgänglig efter spärrtiden.

Dosgräns Möjligheten att välja om patientbolusdoser ska begränsas 
av antal eller efter volym. Om du väljer Inga gränser ställs 
patientbolusdoserna in på högsta tillåtna volym, enligt övriga 
parametrar som definierats för infusionen, inklusive spärrtid 
och bolusdos.

Bolusdoser per 1 h 
(eller 4 h)
ELLER 
Total dos per 1 h 
(eller 4 h)

Maximalt antal bolusdoser ELLER maximal dos som kan tillföras 
under en 1 timmes- (eller 4 timmarsperiod). (En användare med 
höga behörighetskoder kan ställa in parametrarna 1 timme eller 4 
timmar). Den totala dosgränsen tar hänsyn till läkemedel som 
levereras via: 
Kontinuerlig hastighet Ja
Bolusdos Ja
Laddar dos Ja
Kliniker bolus Ja 
Alla doser, inklusive bolusar som ges av läkare, beaktas.
När gränsen för Total dos har nåtts aktiveras patientlåset så att inga 
fler bolusdoser kan tillföras.

Klin. bolus En tillvalsfunktion som gör att infusionen inleds med en kliniker 
bolusdos. Laddningsdosvärdet ska ligga inom intervallet 0,1 
till 30 mL.
Om du vill använda den här funktionen måste den vara aktiverad. 
Ytterligare information finns i Menyn PCA-val på sidan 208.

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.

Parameter Beskrivning/information
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> Så här startar du en PCA-infusion utan läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget PCA.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna.
Om inte, fortsätt till Steg 10.

4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen för koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9. 

7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8.
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in Patientvikten  OK.

9. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. Mata med knappsatsen in värdet för VSSI  OK.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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11. Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Kont. hastighet  OK. 

Det går att ställa in Kontinuerlig hastighet på noll.

12. Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Bolusdos  OK.

13. Mata med hjälp av knappsatsen in Bolusspärr  OK.

14. På skärmen Dosgränstyp specificerar du om de bolusdoser som är tillgängliga 
för patienten ska begränsas:
• Ja: Fortsätt till Steg 15.
• Nej: Fortsätt till Steg 16.

15. På skärmen Dosgränstyp, välj vilken typ av gräns som ska gälla för infusionen och 
fortsätt till det angivna steget: 

• Antal bolusdoser: Ange med hjälp av knappsatsen maximalt antal bolusdoser 
som kommer att vara tillgängliga för patienten under en en- eller 
fyratimmarsperiod  OK. Fortsätt till Steg 16. 

• Total dos: Ange med hjälp av knappsatsen den största läkemedelsvoym som 
kan tillföras under en en- eller fyratimmarsperiod  OK. Fortsätt till Steg 16. 

16. Om skärmen Lägg t. klin bol visas, ange om du vill programmera en klinikerstyrd 
bolusdos:
• Ja: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Klin. bolus  OK.
• Nej: Fortsätt till Steg 17.
Om inte, fortsätt till Steg 17.

17. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

Om du väljer Nej på skärmen Dosgränser ställs patientbolusdoserna 
in på högsta tillåtna volym, enligt övriga parametrar som definierats 
för infusionen, inklusive Spärrtid och Bolusdos.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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18. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta 
för att börja infusionen.
Skärmen Startad visas och infusionen startar.

Under hela infusionen visas infusionsfasen (Klin. bolus, Startad, Bolusadmin. eller 
Kliniker bolus) i indikatorfältet. 
Dessutom visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/totalt programmerat VSSI-värde. Värdet 
VI ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Spärrtid: Tid kvar innan nästa bolusdos är möjlig. När spärrtiden har förflutit 
ändras denna parameter till Bolus möjlig (när en bolusdos administreras – Klin. 
bolus, Kliniker bolus eller patientstyrd bolusdos – visas inte den här parametern).

• Tid kvar: Maxtid kvar innan hela infusionen är slutförd. Om bolusdoser ges 

förkortas denna tid.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.
Ytterligare information finns i Visa systemparametrar på sidan 202.
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> Så här startar du en PCA-infusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget PCA.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. På skärmen Lm namn:

• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök 
och gå vidare till Steg 4.

• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 144 (Så här startar du en PCA-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Knappen Sök kan användas för att visa alla läkemedel som finns 
tillgängliga utan att några tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in, eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras läkemedelsspecifika 
begränsningar så att infusionen kan programmeras utanför det 
säkra området i läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 144 (Så här startar du en 
PCA-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 144 (Så här startar 
du en PCA-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. En skärm visas för det värde som saknas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolymen  OK. 
Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 144 (Så här startar du en PCA-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Full koncentration:

Gå vidare till Steg 7 på sidan 144 (Så här startar du en PCA-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 7 på sidan 144 (Så här startar du en PCA-infusion utan läkemedelslista) och 
fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.
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Läget PCA: Åtgärder under pågående infusion
Följande åtgärder kan utföras under PCA-infusioner:

Uppdatera infusionsparametrar ............................................................................ 149
Administrera en kliniker bolus ............................................................................... 151
Pausa infusioner .................................................................................................. 184
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187
Visa infusionshistorik ........................................................................................... 206

Uppdatera infusionsparametrar
I läget PCA måste infusionen pausas innan det går att uppdatera några parametrar. 
När infusionen har pausats kan infusionsparametrarna ändras med hjälp av 
funktionsknappen Visa/Red. Dessutom kan du uppdatera Kontinuerlig hastighet och 
VSSI för den aktuella infusionsfasen direkt via huvudskärmen. (Under bolustillförsel kan 
ingen parameter ändras.)

> Så här uppdaterar du parametrarna för den aktuel la fasen (bas/bolus)  
via huvudskärmen:

1. Pausa infusionen (Pausa infusioner på sidan 184).

2. Välj den aktuella rutan på huvudskärmen (Kont. hastighet eller VSSI).

3. Ange ny kontinuerlig hastighet eller VSSI med hjälp av knappsatsen  OK.

4. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.
Om du vill gå tillbaka till skärmen Pausad utan att spara ändringarna så trycker 
du på Backa. På skärmen Kontinuerlig hastighet eller VSSI trycker du på Backa. 
På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

> Så här uppdaterar du parametrar med funktionsknappen Visa/Red.:

1. Pausa infusionen (Pausa infusioner på sidan 184).

2. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

3. Markera rutan för den parameter som ska ändras.
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4. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

5. Om du vill uppdatera ytterligare parametrar upprepar du steg 3–4.

Förutom att ändra parametrar kan du även utföra följande funktioner:
• Rensa ack. VI: Den totala infunderade volymen för alla infusioner som är 

kopplade till en patient återställs till 0 mL.
• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar. (Se Menyn Visa på 

sidan 201.)
• Infusionshistorik: Visar en sammanfattning av infusionshändelser med bolus. 

Mer information finns i Visa infusionshistorik på sidan 206

6. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till skärmen Pausad utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa.
På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

När begränsningar för patientstyrda bolusdoser ändras (volym eller 
spärrtid) blir användaren ombedd att bekräfta eller justera övriga 
begränsningar för bolusdoser.
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Administrera en kliniker bolus

Bolusdoser av varierande volym (inom de förangivna säkerhetsgränserna) kan tillföras 
av läkare med behörighetsnivån Hög. En kliniker bolus kan ges endast medan 
infusionen är igång. Spärrtiden återställs efter att en kliniker bolus har tillförts.

> Så här administrerar du en kl iniker bolus:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. Välj Kliniker bolus.

3. Ange rätt lösenord med hjälp av knappsatsen  OK.

4. På skärmen Kliniker bolus matar du in bolusvolymen med hjälp 
av knappsatsen  OK.

5. Starta bolustillförseln genom att på skärmen Obs! trycka på OK. 

Skärmen Kliniker bolus visas och bolusinfusionen startar.

Den förvalda hastigheten för en klinikerstyrd bolusdos är 125 mL/h. 
Detta standardvärde kan ändras med hjälp av behörighetskoden 
Servicetekniker.
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Läget Epidural
I det här läget kan pumpen tillföra epidurala infusioner. Epidural administrering 
är begränsad till korttidsinfusioner (upp till 96 timmar) med hjälp av särskilda 
kvarkatetrar för epidural tillförsel av läkemedel.
Vid användning av infusionsläget Epidural kan du välja mellan följande två 
underordnade lägen:
• PCEA (patientkontrollerad epidural analgesi): Tillför epidurala bolusdoser, 

antingen ensamt eller som tillägg till en förinställd kontinuerlig infusion. 
Alternativt kan enbart en kontinuerlig infusion (utan bolusdoser) programmeras.

• Intermittent epidural: Tillför epidurala infusioner med intermittent 
programmerade intervall. Läget Epidural intermitt möjliggör också tillägg 
av PCEA för att medge patientbolusdoser under hela infusionen (PIEB). 

Funktionerna i läget Epidural är utformade för att passa de särskilda kraven på 
epidurala infusioner, t.ex. lägre VTBI, lägre infusionshastighet och högre mottryck. 
I läget Epidural intermitt och i läget PCEA kan bolushastigheten konfigureras till 
125 mL/h eller 200 mL/h innan infusionen startas (ytterligare information finns 
i Menyn Alternativ i Epidural-läge på sidan 209).

 Epidural-läge: Säkerhetsvarningar

Vid användning av epidurala infusioner ska följande säkerhetsrutiner, riktlinjer och 
påminnelser följas:

• Före programmeringen ska du alltid kontrollera att pumpen är i infusionsläget 
Epidural.

• Förhindra infusion av läkemedel som inte är avsett/märkt för epidural användning 
genom att inte använda aggregat med injektionsportar vid epidural tillförsel.

• Använd endast aggregat som är gulmärkta för epidurala infusioner.

• Epidural administrering av andra läkemedel än de som är avsedda/märkta för 
epidural användning kan leda till att patienten skadas allvarligt.

• Läkemedel som inte administreras epiduralt får inte infunderas vid infusionssättet 
Epidural.

• Läkemedel som administreras epiduralt måste infunderas med infusionssättet Epidural.
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Läget Patientkontrollerad epidural analgesi (PCEA)

Följande avsnitt behandlas:
Infusionsparametrar: Läget PCEA .......................................................................... 154
Starta en PCEA-infusion ........................................................................................ 156
Läget PCEA: Åtgärder under pågående infusion ...................................................... 161

I läget PCEA kan pumpen tillföra läkemedel med en kontinuerlig hastighet (valfri) och 
ett begränsat antal bolusdoser som aktiveras av patienten (via skärmknappen eller 
boluskontrollen). Ytterligare bolusdoser kan tillföras av läkare med rätt behörighetskod. 

Figur 5.7.  Flödesprofil för läget PCEA

Ytterligare information om boluskontrollen finns i PCA/
PCEA_PIEB-bolusknapp på sidan 49.
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Infusionsparametrar: Läget PCEA

Följande infusionsparametrar måste ställas in för en PCEA-infusion:

Parameter Beskrivning/information

Kont. hastighet Den hastighet med vilken vätskan infunderas. Värden för 
kontinuerlig hastighet ska ligga inom intervallet 0,1 till 
25 mL/h eller vara lika med noll (infusion med endast bolus).

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. Återstående VSSI visas 
på skärmen medan infusionen pågår. VSSI-värdet ska ligga inom 
intervallet 0,1 till 9 999 mL.

Bolusdos Den vätskevolym som infunderas i en enstaka bolusdos. Värdet för 
bolusdoser ska ligga inom intervallet 0,1 till 30 mL eller vara lika 
med noll (enbart kontinuerlig infusion).

Bolusspärr Den minimitid som måste passera från det att en bolusdos slutar till 
det att nästa patientbolusdos startar. När en bolustillförsel slutar 
blir nästa patientbolusdos tillgänglig efter spärrtiden.

Dosgräns Möjligheten att välja om patientbolusdoser ska begränsas 
av antal eller efter volym. Om du väljer Inga gränser ställs 
patientbolusdoserna in på högsta tillåtna volym, enligt övriga 
parametrar som definierats för infusionen, inklusive Spärrtid 
och Bolusdos.
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Bolusdoser/1 h 
(eller 4 h) 
ELLER 
Total dos per 1 h 
(eller 4 h) 

Maximalt antal bolusdoser ELLER maximal dos som kan tillföras 
under en 1 timmes- (eller 4 timmarsperiod). (En användare med 
höga behörighetskoder kan ställa in parametrarna 1 timme eller 
4 timmar). Den totala dosgränsen tar hänsyn till läkemedel som 
levereras via:
Kontinuerlig hastighet Ja 
Bolusdos Ja
Bolusar som ges av en läkare beaktas inte för den totala 
dosgränsen: 
Laddar dos Nej 
Kliniker bolus Nej
När gränsen för Total dos har nåtts aktiveras patientlåset så att inga 
fler bolusdoser kan tillföras.

Klin. bolus En tillvalsfunktion som gör att infusionen inleds med en kliniker 
bolusdos. Laddningsdosvärdet ska ligga inom intervallet 0,1 till 
30 mL.
Om du vill använda den här funktionen måste den vara aktiverad. 
Ytterligare information finns i Menyn Alternativ i Epidural-läge på 
sidan 209.

Bolushastigheten gäller för alla bolusdoser som ges under 
infusionen och konfigureras innan programmeringen startas. 
Den kan ställas in på 125 mL/h eller 200 mL/h (ytterligare 
information finns i Menyn Alternativ i Epidural-läge på sidan 209).

Parameter Beskrivning/information
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Starta en PCEA-infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny PCEA-infusion.

> Så här startar du en ny PCEA-infusion utan läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Epidural.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna.
Om inte, fortsätt till Steg 10.

4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen för koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9. 

7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8.
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in patientvikten  OK.

9. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. Mata med knappsatsen in värdet för VSSI  OK.

11. Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Kont. hastighet  OK. 

Det går att ställa in Kontinuerlig hastighet på noll.

12. Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Bolusdos  OK.

13. Mata med hjälp av knappsatsen in Bolusspärr  OK.

14. På skärmen Dosgränstyp specificerar du om infusionen görs enligt dosgränserna:

• Ja: Fortsätt till Steg 15.
• Nej: Fortsätt till Steg 16.

15. På skärmen Dosgränstyp, välj vilken tillämplig typ av dosgräns och fortsätt till det 
angivna steget: 

• Antal bolusdoser: Ange med hjälp av knappsatsen maximalt antal bolusdoser 
som kommer att vara tillgängliga för patienten under en en- eller 
fyratimmarsperiod  OK. Fortsätt till Steg 16. 

• Total dos: Ange med hjälp av knappsatsen den största läkemedelsvoym som 
kan tillföras under en en- eller fyratimmarsperiod  OK. Fortsätt till Steg 16. 

Om du väljer Nej på skärmen Dosgränser ställs patientbolusdoserna 
in på högsta tillåtna volym, enligt övriga parametrar som definierats 
för infusionen, inklusive Spärrtid och Bolusdos.
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16. Om skärmen Lägg t. klin bol visas, ange om du vill programmera en klinikerstyrd 
bolusdos:

• Ja: Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Klin. bolus  OK.
• Nej: Fortsätt till Steg 17.
Om inte, fortsätt till Steg 17.

17. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

18. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta för 
att börja infusionen.
Skärmen Startad visas och infusionen startar.

Under hela infusionen visas den aktuella infusionsfasen (Klin. bolus, Startad, Bolustillf. 
eller Kliniker bolus) i indikatorfältet. 
Dessutom visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa System och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som har infunderats under aktuell infusion (inklusive HVÖ 
om detta använts under en fördröjd startperiod)/totalt programmerat VSSI-värde. 
Värdet VI ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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• Spärrtid: Tid kvar innan nästa bolusdos är möjlig. När spärrtiden har passerat 
ändras den här parametern till Bolus möjlig.

• Tid kvar: Maxtid kvar innan hela infusionen är slutförd. Om bolusdoser ges 

förkortas denna tid.

> Så här startar du en PCEA-infusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Epidural.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. På skärmen Lm namn:

• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök och 
gå vidare till Steg 4.

När en bolusdos administreras (Klin. bolus, Kliniker bolus eller 
patientstyrd bolusdos) visas inte den här parametern.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.
Ytterligare information finns i Visa systemparametrar på sidan 202.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Knappen Sök kan användas för att visa alla läkemedel som finns 
tillgängliga utan att några tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in, eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.
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• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 156 (Så här startar du en ny PCEA-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 157 (Så här startar du en ny 
PCEA-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 157 (Så här startar 
du en ny PCEA-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen 
därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. En skärm visas för det värde som saknas: 
• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 

Läkemedelsvolym  OK.
• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 

Spädningsvolymen  OK.
Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 157 (Så här startar du en ny PCEA-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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• Full koncentration:

Gå vidare till Steg 7 på sidan 157 (Så här startar du en ny PCEA-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 7 på sidan 157 (Så här startar du en ny PCEA-infusion utan läkemedelslista) och 
fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Läget PCEA: Åtgärder under pågående infusion

Följande åtgärder kan utföras under PCEA-infusioner:
Uppdatera infusionsparametrar ............................................................................ 161
Administrera en kliniker bolus ............................................................................... 177
Pausa infusioner .................................................................................................. 184
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187
Visa infusionshistorik ........................................................................................... 206

Uppdatera infusionsparametrar
I läget PCEA måste infusionen pausas innan det går att uppdatera någon parameter. 
Så snart infusionen har pausats kan infusionsparametrarna ändras med hjälp av 
funktionsknappen Visa/Red. Dessutom kan du ändra kontinuerlig hastighet och VTBI 
för den aktuella infusionsfasen direkt via huvudskärmen. (Under bolustillförsel kan inga 
parametrar ändras.)

> Så här uppdaterar du parametrarna för den aktuel la fasen (bas/bolus)  
via huvudskärmen:

1. Pausa infusionen (Pausa infusioner på sidan 184).

2. Välj den aktuella rutan på huvudskärmen (Kont. hastighet eller VSSI).
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3. Ange ny kontinuerlig hastighet eller VSSI med hjälp av knappsatsen  OK. 

4. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.
Om du vill gå tillbaka till skärmen Pausad utan att spara ändringarna så trycker 
du på Backa. På skärmen Kontinuerlig hastighet eller VSSI trycker du på Backa. 
På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

> Så här uppdaterar du parametrar med funktionsknappen Visa/Red.:

1. Pausa infusionen (Pausa infusioner på sidan 184).

2. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

3. Markera rutan för den parameter som ska ändras.

4. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

5. Om du vill uppdatera ytterligare parametrar upprepar du steg 3–4.

Förutom att ändra parametrar kan du även utföra följande funktioner:
• Rensa ack. VI: Den totala infunderade volymen för alla infusioner som 

är kopplade till en patient återställs till 0 mL.
• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar. (Se Menyn Visa på 

sidan 201.)
• Infusionshistorik: Visar en sammanfattning av händelser för 

läkemedelsleverans. Mer information finns i Visa infusionshistorik på sidan 206

6. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till skärmen Pausad utan att spara ändringarna 
så trycker du på Backa.
På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

När begränsningar för patientstyrda bolusdoser ändras (volym 
eller spärrtid) blir du uppmanad att bekräfta eller justera övriga 
begränsningar för bolusdoser.



Använda infusionssätten 163

Administrera en kliniker bolus

Bolusdoser av varierande volym (inom de förangivna säkerhetsgränserna) kan tillföras 
av läkare med behörighetsnivån Hög. En kliniker bolus kan ges endast medan 
infusionen är igång. Spärrtiden återställs efter att en kliniker bolus har tillförts.

> Så här administrerar du en kl iniker bolus:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. Välj Kliniker bolus.

3. Ange rätt lösenord med hjälp av knappsatsen  OK.

4. Mata in bolusvolymen med hjälp av knappsatsen  OK.

5. Starta bolustillförseln genom att på skärmen Obs! trycka på OK. 

Skärmen Kliniker bolus visas och bolusinfusionen startar.

Hastigheten för alla bolusdoser i läget PCEA ställs in innan 
infusionen programmeras. Den kan ställas in på 125 mL/h eller 
200 mL/h (ytterligare information finns i Menyn Alternativ i 
Epidural-läge på sidan 209).
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Läget Intermittent epidural

Följande avsnitt behandlas:
Infusionsparametrar: Läget Intermittent epidural ................................................... 166
Starta en intermittent epidural infusion ................................................................. 168
Läget Intermittent epidural: Åtgärder under pågående infusion ............................... 175

I det här läget kan du programmera epidurala (bolus-)doser som administreras med en 
hastighet på 125 mL/h eller 200 mL/h och upprepas med jämna intervall eller i cykler. 
Dosintervallet är den tidsfrekvens med vilken den intermittenta dosen tillförs. En 
kontinuerlig hastighet kan programmeras mellan intermittenta doser.

Figur 5.8.  Flödesprofil för läget Epidural Intermitt
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Sapphire-pumpen kan också konfigureras så att den stöder PIEB (Programmerade 
intermittenta epidurala bolusdoser). När detta alternativ är aktiverat är möjligheten att 
lägga till PCEA tillgänglig på skärmen Starta. Observera att en Epidural intermittent 
infusion alltid kommer att starta med en intermittent dos. 
Patienten kommer att kunna aktivera en patientbolus mellan de intermittenta doserna, 
utom under spärrtidsperioden omedelbart efter en intermittent dos eller eventuella 
andra bolusdoser. Om tiden från patientbolusdosen till nästa schemalagda 
intermittenta dos är kortare än spärrtiden kommer nästa intermittenta dos att fördröjas 
för att få plats med spärrtiden. 
Till skillnad från patientbolus kommer läkaren att kunna administrera en klinikerbolus 
under spärrtiden omedelbart efter den intermittenta dosen.

Figur 5.9.  Flödesprofil för Epidural Intermitt med PCEA

För att använda PIEB-alternativet måste alternativet vara 
aktiverat (hög behörighetskod krävs). Se Menyn Alternativ 
i Epidural-läge på sidan 209.



Användarmanual till Sapphire infusionspump166

När alternativet PIEB är aktiverat kan du ange PCEA-infusionsparametrar 
omedelbart efter programmeringen av den epidurala intermittenta infusionen 
(Starta en PIEB-infusion på sidan 172).

Infusionsparametrar: Läget Intermittent epidural

Följande infusionsparametrar måste ställas in för en intermittent epidural infusion:

Ytterligare information om boluskontrollen finns i PCA/
PCEA_PIEB-bolusknapp på sidan 49.

Parameter Beskrivning/information

VSSI Total vätskevolym som ska infunderas. Återstående VSSI visas på 
skärmen medan infusionen pågår. VSSI-värdet ska ligga inom 
intervallet 0,1 till 9 999 mL.

Intermittent dos Volym för varje intermittent dos. Värdet kan ligga inom intervallet 
0,1 till 30 mL.

Dosintervall Frekvensen för intermittent dostillförsel (Intermittent dos + HVÖ). 
Intermittenta doser kan ges så ofta som med 5 minuters 
mellanrum. Det lägsta dosintervall som kan programmeras är 
därför den intermittenta dostiden plus 5 minuter. Den här regeln 
gäller även då den kontinuerliga hastigheten är inställd på 0.

Kont. hastighet Hastigheten för vätskor som tillförs mellan doser för att förhindra 
att epiduralkatetern blockeras. Den kontinuerliga hastigheten 
kan ställas in från 0 till 25 mL/h (intervallet varierar beroende på 
angiven intermittent dosvolym och dosintervall).

Bolusdos* Den vätskevolym som infunderas i en enstaka bolusdos. 
Bolusdosvärdena kan ligga inom intervallet 0,1 till 30 mL.

Bolusspärr* Den minimitid som måste passera från det att en bolusdos slutar 
till det att nästa bolusdos startar. När en bolustillförsel slutar blir 
nästa patientbolus tillgänglig efter spärrtiden.
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Bolusdoser/1 h (eller 4 h) 
ELLER 
Total dos per 1 h 

(eller 4 h)*

Maximalt antal bolusdoser ELLER maximal dos som kan tillföras 
under en 1 timmes- (eller 4 timmarsperiod). (En användare med 
höga behörighetskoder kan ställa in parametrarna 1 timme eller 4 
timmar). Den totala dosgränsen tar hänsyn till läkemedel som 
levereras via:
Kontinuerlig hastighetJa
Intermittent dosJa
BolusdosJa
Bolusar som ges av en läkare beaktas inte för den totala 
dosgränsen: 
Kliniker bolusNej
När gränsen för Total dos har nåtts aktiveras patientlåset så att 
inga fler bolusdoser kan tillföras.

* Endast tillämpligt vid programmering av Intermittent epidural med PCEA.

Bolushastigheten gäller för alla bolusdoser som ges under 
infusionen. Bolushastigheten kan konfigureras till 125 mL/h eller 
200 mL/h innan infusionen programmeras (ytterligare information 
finns i Menyn Alternativ i Epidural-läge på sidan 209).

Parameter Beskrivning/information
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Starta en intermittent epidural infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny intermittent epidural 
infusion.

> Så här startar du en Epidural  intermittent- infusion utan läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Epidural.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. Om skärmen Doseringsmetod visas, välj ett lämpligt alternativ:

• mL: Fortsätt till Steg 7.
• Dosberäkning: Fortsätt till Steg 4.
Viktbaserade enheter är tillgängligt för båda doseringsmetoderna.
Om inte, fortsätt till Steg 10.

4. På skärmen Konc.enhet, markera lämpliga läkemedelsenheter. 

5. Beroende på pumpkonfigurationen visas någon av följande skärmar:

• Koncentration: På skärmen för koncentration, ange med hjälp av knappsatsen 
värdet för Koncentration  OK. Fortsätt sedan till Steg 7.

• Läkem. vol.: Ange med hjälp av knappsatsen värdet för Läkem. vol.  OK. 
Ange sedan med hjälp av knappsatsen värdet för Spädningsvolym  OK. 
Fortsätt sedan till Steg 6.

6. Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Om du har valt Miljoner enheter som läkemedelsenhet, fortsätt till Steg 9. 

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Ytterligare information finns i Starta nya 
infusioner: Genvägar på sidan 179.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.

Du kan visa fler koncentrationsenheter genom att trycka på Nästa.
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7. På skärmen Patientvikt anger du om infusionen är viktbaserad:

• Ja: Fortsätt till Steg 8.
• Nej: Fortsätt till Steg 9.

8. På skärmen Patientvikt matar du med hjälp av knappsatsen in Patientvikten  OK.

9. På skärmen Doshast.enhet väljer du lämpliga doshastighetsenheter.

10. Mata med knappsatsen in värdet för VSSI  OK.

11. Mata med hjälp av knappsatsen in Intermitt. dos  OK.

12. Mata med hjälp av knappsatsen in Dosintervall  OK.

13. Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Kont. hastighet  OK. 

Det går att ställa in Kontinuerlig hastighet på noll.

14. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

15. För att påbörja infusionen kontrollerar du att klämmorna på aggregatet är öppna, 
och trycker på Starta.

Skärmen Intermitt. Dos visas och infusionen startar med den första dosen.

Under hela infusionen visas infusionsfasen (Intermitt. Dos eller Kont. hastighet) 
i indikatorfältet. Dessutom visas följande information på skärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.

Om pumpen är konfigurerad så att den stöder PIEB-alternativet kan 
även PCEA-infusionsparametrar programmeras vid denna tidpunkt. 
Detaljerade anvisningar finns i Så här startar du en ny PIEB-infusion 
utan läkemedelslista (Steg 3 på sidan 173).
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• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). Visas 
när det är tillämpligt.

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/totalt programmerat VSSI-värde. Värdet VI 
ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Tid kvar: Tid kvar innan den aktuella infusionen är slutförd. Denna parameter 
förblir konstant under hela standbyperioden.

• Tid till dos: Den återstående tiden tills nästa intermittenta dos börjar.

> Så här startar du en Epidural intermittent infusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i läget Epidural.

2. På skärmen Start väljer du Ny infusion.

3. På skärmen Lm namn.

När infusionen är pausad (Intermittent dos eller Kontinuerlig 
hastighet) så pausas tiden till nästa intermittenta dos och visas inte.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.

Ytterligare information om hur man ändrar infusionssätt finns 
i Välja infusionssätt på sidan 70.
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• Mata in läkemedlets namn med hjälp av knappsatsen. Tryck sedan på Sök 
och gå vidare till Steg 4.

• Om det läkemedel du söker inte hittas i läkemedelslistan, tryck på knappen 
Välj allmän i verktygsfältet: 

Bekräfta valet av alternativet Allmän på skärmen Obs! och tryck på OK.
Gå vidare till Steg 3 på sidan 168 (Så här startar du en Epidural intermittent-infusion 
utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

4. På skärmen Läkem lista markerar du raden för det aktuella läkemedlet.

5. Om en lista över tillgängliga läkemedelsprofiler visas så väljer du den 
läkemedelsprofil som du vill använda och går vidare enligt respektive anvisningar:

• Ingen koncentration: gå vidare till Steg 7 på sidan 169 (Så här startar du en 
Epidural intermittent-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen 
därifrån.

• Endast spädning (t.ex. 10 mL): gå vidare till Steg 7 på sidan 169 (Så här startar 
du en Epidural intermittent-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt 
programmeringen därifrån.

• Partiell koncentration: Värdet för Läkemedelsvolym eller Spädningsvolym 
saknas. En skärm visas för det värde som saknas: 

Knappen Sök kan användas för att visa alla läkemedel som finns 
tillgängliga utan att några tecken (bokstäver, siffror eller symboler) 
skrivs in, eller så filtreras läkemedelsnamnen efter de tecken som 
skrivs in.

Vid användning av ”Välj allmän” ignoreras vissa 
läkemedelsbegränsningar så att infusionen programmeras 
utan gränser från läkemedelslistan.

Du kan visa fler läkemedel genom att trycka på Nästa.
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• På skärmen Läkem. vol. matar du med hjälp av knappsatsen in 
Läkemedelsvolym  OK.

• På skärmen Spädningsvolym matar du med hjälp av knappsatsen in 
Spädningsvolymen  OK.

Bekräfta koncentrationen på skärmen Obs! och tryck på OK.

Gå vidare till Steg 7 på sidan 169 (Så här startar du en Epidural 
intermittent-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

• Full koncentration: 

Gå vidare till Steg 7 på sidan 169 (Så här startar du en Epidural 
intermittent-infusion utan läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Om det inte visas någon lista över tillgängliga läkemedelsprofiler, fortsätt till 
Steg 10 på sidan 169 (Så här startar du en Epidural intermittent-infusion utan 
läkemedelslista) och fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på 
sidan 225.

Starta en PIEB-infusion

Nedan förklaras hur du programmerar pumpen för att starta en ny intermittent epidural 
dos med PCEA.

> Så här startar du en ny PIEB-infusion utan läkemedelsl ista:

1. Kontrollera att pumpen är i läget Epidural Intermitt. Mata sedan in parametrarna 
för den epidurala intermittenta infusionen (Steg 2 på sidan 168 till och med 

Vid behov kan du hoppa över programmeringen och starta 
infusionen med hjälp av funktionerna Föregående infusion eller 
Förinställda program. Mer information finns i Starta nya infusioner: 
Genvägar på sidan 186
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Steg 13 på sidan 169 i Så här startar du en Epidural intermittent-infusion utan 
läkemedelslista).

2. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

3. På skärmen Starta väljer du Lägg till PCEA.

4. Mata med hjälp av knappsatsen in värdet för Bolusdos  OK.

5. Mata med hjälp av knappsatsen in Bolusspärr  OK.

6. På skärmen Dosgränstyp specificerar du om de patientbolusdoser som 
är tillgängliga för patienten ska begränsas:

• Ja: Fortsätt till Steg 7.
• Nej: Fortsätt till Steg 8.

7. På skärmen Dosgränstyp, välj vilken tillämplig typ av dosgräns och fortsätt till det 
angivna steget:

• Antal bolusdoser: Ange med hjälp av knappsatsen maximalt antal bolusdoser 
som kommer att vara tillgängliga för patienten under en en- eller 
fyratimmarsperiod  OK. Fortsätt till Steg 8.

• Total dos: Ange med hjälp av knappsatsen den största läkemedelsvoym som 
kan tillföras under en en- eller fyratimmarsperiod  OK. Fortsätt till Steg 8.

8. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

9. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta.

Skärmen Startad visas och infusionen startar.

Om du väljer Nej på skärmen Dosgränser ställs patientbolusdoserna 
in på högsta tillåtna volym, enligt övriga parametrar som definierats 
för infusionen, inklusive Spärrtid och Bolusdos.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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Under hela infusionen visas infusionsfasen (Intermitt. Dos, Kont. hastighet eller bolus) 
i indikatorfältet. Dessutom visas följande information på huvudskärmen:

• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar med 
en läkemedelslista.

• Läkemedelskoncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av 
användaren (slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). 
Visas när det är tillämpligt.

• Hast: Aktuell infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter än mL/h 
visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system och på 
skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. I takt med infusionen minskar detta värde.

• VI/Total: Total volym som tillförts under aktuell infusion (inklusive HVÖ om detta 
använts under en fördröjd startperiod)/totalt programmerat VSSI-värde. Värdet VI 
ökar i takt med infusionen medan värdet Total förblir detsamma.

• Spärrtid: Tid kvar innan nästa bolusdos är möjlig. När spärrtiden har passerat 
ändras den här parametern till Bolus möjlig.

• Tid till dos: Den återstående tiden innan nästa dos startas (tills slutet av 
intervalltiden: Tid till dos + Tid med Kont. hast). 

När infusionen är pausad (Intermittent dos eller Kontinuerlig 
hastighet) så pausas tiden till nästa intermittenta dos och visas inte.

För att visa alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h, trycker du på skärmen Startad på 
Visa/Red.  Visa system  Infusionsvärden.
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> Så här startar du en PIEB-infusion med läkemedelsl ista:

1. Kontrollera att pumpen är i läget Epidural Intermitt. Mata sedan in parametrarna 
för den epidurala intermittenta infusionen (Steg 2 på sidan 170 till och med Steg 5 
på sidan 171 i Så här startar du en Epidural intermittent infusion med läkemedelslista).

2. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

3. På skärmen Starta väljer du Lägg till PCEA.

Gå vidare till Steg 4 på sidan 173 (Så här startar du en ny PIEB-infusion utan läkemedelslista) 
och fortsätt programmeringen därifrån.

Ytterligare information om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Läget Intermittent epidural: Åtgärder under pågående infusion

Följande åtgärder kan utföras under intermittenta epidurala infusioner:
Uppdatera infusionsparametrar ........................................................................... 175
Administrera en kliniker bolus .................................................................................... 177
Pausa infusioner ................................................................................................. 184
Avbryta infusioner .............................................................................................. 185
Låsa skärmen ..................................................................................................... 186
Aktivera patientlås .............................................................................................. 187
Visa infusionshistorik .......................................................................................... 206

Uppdatera infusionsparametrar

I läget Epidural Intermitt måste infusionen pausas innan det går att uppdatera någon 
parameter. När infusionen har pausats kan alla infusionsparametrar ändras med hjälp 
av funktionsknappen Visa/Red. Dessutom kan hastigheten (Kont. hast eller Doshast.) 
och VSSI för den intermittenta dosfasen ändras direkt på huvudskärmen (under en 
bolustillförsel kan ingen parameter ändras).

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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> Så här uppdaterar du parametrarna för den aktuel la fasen ( intermittent 
dos/Kont. hastighet)  via huvudskärmen:

1. Pausa infusionen (Pausa infusioner på sidan 184).

2. Välj den aktuella rutan på huvudskärmen (Doshast., Kont. hastighet eller VSSI).

3. Ange med hjälp av knappsatsen ny doshastighet, kontinuerlig hastighet eller 
VSSI  OK.

4. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till skärmen Pausad utan att spara ändringarna så trycker 
du på Backa. På skärmen Doshastighet, Kont. hastighet eller VSSI trycker du 
på Backa. På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

> Så här uppdaterar du parametrar med funktionsknappen Visa/Red.:

1. Pausa infusionen (Pausa infusioner på sidan 184).

2. Tryck på Visa/Red. i verktygsfältet.

3. Markera rutan för den parameter som ska ändras.

4. Ange det nya parametervärdet med hjälp av knappsatsen  OK.

När den intermittenta dosen eller doshastigheten ändras blir du 
ombedd att bekräfta eller justera dosintervallet. 

När begränsningar för patientstyrda bolusdoser ändras (volym 
eller spärrtid) blir du uppmanad att bekräfta eller justera övriga 
begränsningar för bolusdoser.
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5. Om du vill uppdatera ytterligare parametrar upprepar du Steg 3 till och med 
Steg 4.

Förutom att ändra parametrar kan du även utföra följande funktioner:
• Rensa ack. VI: Den totala infunderade volymen för alla infusioner som 

är kopplade till en patient återställs till 0 mL.
• Visa system: Visar ett flertal system- och pumpparametrar. (Se Menyn Visa på 

sidan 201.)
• Infusionshistorik: Visar en sammanfattning av händelser för 

läkemedelsleverans. Mer information finns i Visa infusionshistorik på sidan 206. 
Gäller endast när Epidural intermittent med PCEA-infusion var programmerad.

6. Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på OK.

Om du vill gå tillbaka till skärmen Pausad utan att spara ändringarna så trycker 
du på Backa. På skärmen Obs! trycker du sedan på OK.

Administrera en kliniker bolus

Bolusdoser av varierande volym (inom de förangivna gränserna) kan tillföras av läkare 
med behörighetsnivån Hög. En kliniker bolus kan ges endast medan infusionen är 
igång. Spärrtiden återställs efter att en kliniker bolus har tillförts.
Kliniker bolus är endast tillämpligt vid programmering av Epidural Intermitt med PCEA. 

> Så här administrerar du en kl iniker bolus:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. Välj Kliniker bolus.

3. Ange rätt lösenord med hjälp av knappsatsen  OK.

4. Mata in bolusvolymen med hjälp av knappsatsen  OK.

5. Starta bolustillförseln genom att på skärmen Obs! trycka på OK. 

Skärmen Kliniker bolus visas och bolusinfusionen startar.

HASTIGHETEN för Klinisk bolus, som alla andra bolus i PCEA-läge, 
definieras innan infusionen programmeras. Den kan ställas in på 
125 mL/t eller 200 mL/t (ytterligare information finns i Menyn 
Alternativ i Epidural-läge på sidan 209)
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Sidan har lämnats tom avsiktligt
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I följande avsnitt förklaras de moment och åtgärder som utförs i samtliga tillförsellägen 
för att starta och hantera infusioner:

Starta nya infusioner: Genvägar ............................................................................ 179
Återuppta infusioner efter att pumpen har stängts av ............................................. 182
Åtgärder under pågående infusion ........................................................................ 184

Starta nya infusioner: Genvägar
Med hjälp av följande genvägar kan du starta en infusion utan att nödvändiga 
parametrar behöver anges:

Föregående infusion ............................................................................................ 179
Använda ett förinställt program ............................................................................ 181

Föregående infusion

Föregående infusion är en snabb metod att fortsätta infusionen med en ny IV-påse 
efter att den första har tömts eller avbrutits (samma infusionsparametrar används för 
samma patient). Pumpen sparar automatiskt alla programmerade parametrar, utom den 
sekundära slangen, för den senast utförda infusionen i samma infusionsläge. Om en 
parameter uppdateras medan en infusion pågår sparas den uppdaterade parametern. 
Inställningarna för den senaste infusionen sparas även om infusionen inte slutfördes 
eller om pumpen stängdes av. 

Kapitel 6: Grundläggande åtgärder vid 
infusioner

När du använder alternativet Upprepa senaste infusion rensas inte 
infusionshistoriken ackumulerade VI-parametrar och återstående 
spärrtid; istället fortsätter de att räkna från föregående infusion. Mer 
information om ackumulerad VI och infusionshistorik finns i Använda 
funktionen Ny patient på sidan 222.
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> Så här upprepar du den senaste infusionen:

1. På skärmen Start väljer du Föregående infusion.

2. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

3. För att påbörja infusionen kontrollerar du att klämmorna på aggregatet är öppna, 
och trycker på Starta.

Skärmen Startad visas och infusionen startar.

Information om sekundära infusioner (piggyback) sparas inte. 
Alternativet gäller inte sekundära infusioner.

Föregående infusion är inte tillgängligt (gråtonat) när 
pumpinställningarna avviker från de som användes under 
föregående infusion. Detta inbegriper: Kliniskt område, 
lokala inställningar, och infusionssättet PCA/PCEA.

Föregående infusion inbegriper inte någon Klin. bolus, även om 
en sådan programmerades för den ursprungliga infusionen. Om 
det behövs kan en klinikerbolus ges medan infusionen startas. 
Ytterligare information finns i Administrera en kliniker bolus på 
sidan 151.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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Använda ett förinställt program

Med hjälp av funktionen Förinställda program kan du välja en infusion med förangivna 
parametrar. Varje infusionssätt kan stödja upp till 10 förinställda program. Förinställda 
program är endast tillgängliga i det infusionssätt som de sparades i.

> Så här startar du en infusion med funktionen Förinstäl lda program:

1. På skärmen Start väljer du Förinst. program.

2. Markera raden för det önskade programmet.

3. Kontrollera de parametrar som visas.

Tryck sedan på OK.

4. För att påbörja infusionen kontrollerar du att klämmorna på aggregatet är öppna, 
och trycker på Starta.

Skärmen Startad visas och infusionen startar.

För att funktionen Förinställda program ska visas på skärmen 
Start måste förinställda program aktiveras på pumpen. Ytterligare 
information finns i Konfigurera allmänna inställningar på sidan 194.

Om inga förinställda program har sparats i det aktuella 
infusionssättet visas en tom skärm.
Ytterligare information om hur du lägger till eller ändrar ett program 
finns i Skapa och redigera förinställda program på sidan 215.

Du kan visa fler program genom att trycka på Nästa.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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Återuppta infusioner efter att pumpen har stängts av

När pumpen har stängts av under en aktiv infusion (pågående eller en pausad) kommer 
alternativet att återuppta infusionen att visas när pumpen slås på. Detta alternativ är 
tillämpligt för samtliga infusionssätt, utom TPN:

> För att återuppta infusionen:

1. På skärmen Obs! trycker du på OK. 

2. Skärmen för pausad infusion visas, 

Tryck på Begär fortsätt för att återuppta infusionen. 

3. Tryck på OK på skärmen Obs! för att bekräfta. 

Skärmen Start visas..

• Så här återupptar du infusionen: på skärmen Obs! trycker du på OK. Skärmen 

Startad visas.

Alternativet att återuppta är inte tillgängligt om pumpen stängdes 
av på grund av ett fellarm eller om användaren slutade infusionen.

When a Drug Library is loaded, Resume Infusion after pump 
shutdown will keep local configurations changes until the end of the 
treatment.

Alternativet för att återuppta infusionen kan inte användas om 
pumpen stängdes av på grund av larm om ett allvarligt fel, eller 
om infusionen avbröts.

När en läkemedelslista har hämtats bevaras den lokala 
konfigurationen i Återuppta infusion efter en pumpavstängning 
tills behandlingen är slut.
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• Så här avbryter du den föregående infusionen: på skärmen Obs! trycker du på 
Avsluta. Skärmen Start visas.

När en läkemedelslista har laddats i pumpen visas skärmen Kliniskt 
område. Användaren kan antingen acceptera eller ändra aktuellt 
kliniskt område. Ytterligare information finns i Kliniskt område 
(CCA) på sidan 226.
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Åtgärder under pågående infusion
I följande avsnitt beskrivs vanliga åtgärder under pågående infusioner:

Pausa infusioner .................................................................................................. 184
Avbryta infusioner ............................................................................................... 185
Låsa skärmen ...................................................................................................... 186
Aktivera patientlås ............................................................................................... 187

Pausa infusioner

Med funktionen Paus kan du stoppa en infusion temporärt. En infusion kan pausas 
antingen med funktionsknappen Begär Paus eller, i en akutsituation, genom att trycka 
på den fasta knappen Stopp.
Ett meddelande som talar om att infusionen har pausats visas i 30 sekunder efter att 
infusionen har pausats (med både ljud och bild).

> Så här pausar du en infusion med den fasta knappen Stopp:

• Tryck på Stopp nederst på pumpen. Infusionen pausas.

Om du trycker på den fasta knappen Stopp stannar infusionen 
omedelbart. Då behöver du inte bekräfta åtgärden Pausa. 
I akuta situationer bör den fasta knappen Stopp användas för 
att pausa infusionen. I rutinsituationer rekommenderas i stället 
funktionsknappen Begär Paus.

Om pumpen stängs av efter att paus gjorts i infusionen kan 
användaren återuppta den infusionen när pumpen har slagits 
på igen.

När funktionen Patientlås eller Lås skärm är aktiverad måste du 
bekräfta pausen på skärmen Obs! genom att trycka på OK.
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> Så här pausar du en infusion med funktionsknappen Begär Paus:

1. Tryck på Begär Paus i verktygsfältet.

2. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på OK.

3. Infusionen pausas.

> Så här återupptar du en pausad infusion:

1. Tryck på Begär Forts. i verktygsfältet.

2. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på OK.

Avbryta infusioner

Du avbryter en infusion med någon av följande metoder:

• Pausa och sedan avbryta infusionen: Pumpen återgår till skärmen Start. Det är 
omöjligt att återuppta infusionen efter att den har avbrutits. 

• Stänga av pumpen: Med den fasta knappen På/Av stänger du av pumpen under 
en pågående infusion.

När pumpen stängs av under en pågående infusion sparas infusionsparametrarna. 
När pumpen slås på igen blir du ombedd att ange om du vill fortsätta den stoppade 
infusionen eller inte.

> Så här pausar du och avbryter infusionen:

1. Tryck på den fasta knappen Stopp nederst på pumpen.

2. Tryck på Avbryt i verktygsfältet.

Om du inte har tryckt på OK inom 30 sekunder pausas inte 
infusionen och skärmen Startad visas igen.

I akuta situationer rekommenderas du att trycka in den fasta 
knappen PÅ/AV och hålla den intryckt i 5 sekunder. Då stängs 
pumpen av utan att du behöver bekräfta åtgärden.
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3. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på Avbryt infusion.

> Så här stänger du av pumpen:

1. Tryck på den fasta knappen PÅ/AV nederst på pumpen.

2. Tryck på Av i verktygsfältet.

Om du trycker på den fasta knappen PÅ/AV och håller den intryckt i fem sekunder 
så stängs pumpen av (då behöver du inte bekräfta med Av).

Låsa skärmen

Du kan förhindra att inställningar ändras av misstag genom att låsa skärmen så att det 
inte går att använda pekskärmen. I säkerhetssyfte bör du låsa skärmen när en infusion 
är startad.

> Så här låser du skärmen:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Lås.

2. På skärmen Låsalt. väljer du Låsskärm.

> Ikonerna på huvudskärmen och funktionsknapparna i verktygsfältet försvinner. 
Endast funktionsknappen Tryck för att låsa upp skärm visas på verktygsfältet.

Det går inte att återuppta infusionen efter att den har avbrutits.

När en läkemedelslista har laddats i pumpen visas skärmen Kliniskt 
område. Användaren kan antingen acceptera eller ändra aktuellt 
kliniskt område. Ytterligare information finns i Kliniskt område 
(CCA) på sidan 226.

I akuta situationer när Patientlås eller Lås skärm är aktiverat (Aktivera 
patientlås på sidan 187) måste användare trycka på PÅ/AV och hålla 
knappen intryckt i 5 sekunder för att stänga av pumpen eller låsa 
upp pumpen innan den stängs av.
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> Så här låser du upp skärmen:

1. Tryck på Tryck för att låsa upp skärm i verktygsfältet.

2. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på OK.

Aktivera patientlås

Med funktionen Patientlås förhindrar du att obehörig personal ändrar pump- och 
infusionsinställningar. I det här läget kan endast begränsade funktioner användas. 
Lösenord krävs för att låsa upp pumpen.

> Så här aktiverar du Patientlås:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Lås.

2. På skärmen Låsalt. väljer du Patientlås.

> Så här låser du upp patientlåset:

1. Tryck på Tryck för att låsa upp patient i verktygsfältet.

2. Ange rätt lösenord med hjälp av knappsatsen och tryck på OK.

Slutföra infusion
När infusionen är slutförd (hela det programmerade VSSI har tillförts) aktiverar pumpen 
automatiskt HVÖ (det förvalda värdet eller infusionshastigheten, beroende på vilket 
som är lägst) och visar infusionsöversikten:

• VI – infunderad volym (VI för den aktuella slutförda infusionen. Om Ackumulerad 
Vi har raderats under denna infusion visar VI den volym som infunderats från den 
tidpunkten.)

I läget Patientlås eller Skärmlås är funktionsknappen Begär Paus 
inte tillgänglig. Pausa infusionen genom att trycka på den fasta 
knappen Stopp. (Se Så här pausar du en infusion med den fasta 
knappen Stopp på sidan 184.)
Pumpen stängs av genom att du trycker på den fasta knappen 
PÅ/AV och håller den intryckt i fem sekunder.
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• Hastighet – den hastighet med vilken infusionen tillfördes

• Total tid – infusionens totala tid

> Så här fortsätter du med HVÖ och visar skärmen HVÖ:

• I verktygsfältet på skärmen Meddelande trycker du på OK.

> För att avbryta HVÖ:

1. I verktygsfältet på skärmen Meddelande trycker du på OK.

2. I verktygsfältet på skärmen HVÖ trycker du på Avbryt. 

Standardinställningen för HVÖ kan ställas in av en auktoriserad 
servicetekniker.

När kvarvarande VSSI är 0,1 mL eller mindre kan den tid kvar som 
visas på skärmen avvika med upp till några minuter från den tid som 
faktiskt återstår.

När en läkemedelslista har hämtats och Kliniskt område ändrades 
under föregående infusion visas skärmen Obs! där användaren blir 
ombedd att bekräfta det nya kliniska området. Ytterligare 
information finns i Kliniskt område (CCA) på sidan 226.
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I följande avsnitt beskrivs hur man gör konfigurationsinställningar, testar element och 
visar systemdata med menyn Alt.:

Huvudalternativ: översikt ..................................................................................... 189
Ställa in infusionssätt ........................................................................................... 189
Hantera konfigurationsinställningar ....................................................................... 190
Använda alternativ för speciallägen ....................................................................... 208

Huvudalternativ: översikt
Från skärmen Alt. kan du komma åt pumpens konfigurerbara inställningar, testlägen 
och systemdata. Skärmen visas när du trycker på funktionsknappen Alt. i verktygsfältet 
på skärmen Start.
Från skärmen Alt. kan du komma åt Sapphire-pumpens alla konfigurationer och 
inställningar (i motsats till inställningar som gäller för en specifik infusion). Skärmen 
ger också åtkomst så att du kan testa komponenter och visa pumpparametrar 
(i motsats till infusionsparametrar), (till exempel systemparametrar, händelseloggar 
och bolushistorik).

Ställa in infusionssätt
Sapphire-pumpen är en enhet med flera plattformar som kan användas på flera olika 
sätt. Varje infusionssätt har en unik uppsättning alternativ. Det aktuella sättet visas till 
höger i indikatorfältet.

Kapitel 7: Menyn Alt.: konfigurera, 
visa och testa

Funktionsknappen Alt. är inte tillgänglig under en infusion. En del 
av den konfiguraiton och information som kan nås via menyn Alt. 
är också åtkomlig under infusion via menyn Visa/Red.
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Du ställer in infusionssättet i menyn Alt. Behörighetskoden Hög eller Servicetekniker 
krävs för att infusionssättet ska kunna ändras.

> Så här ändrar du infusionssätt:

1. Tryck på Alt. i verktygsfältet.

2. På skärmen Alt. väljer du Infusionssätt.

3. Ange erforderligt lösenord med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på OK.

4. Välj relevant infusionssätt.

Skärmen Start för det valda sättet visas.

Hantera konfigurationsinställningar
I följande avsnitt beskrivs hur man visar och uppdaterar pumpens 
konfigurationsinställningar:

Hantera larminställningar ..................................................................................... 191
Konfigurera ljudinställningar ................................................................................. 193
Konfigurera allmänna inställningar ........................................................................ 194
Ange lokala parametrar ........................................................................................ 198
Testa systemfunktionen ........................................................................................ 200
Menyn Visa ......................................................................................................... 201

När du byter infusionssätt återgår pumpen till standardvärdena för 
det sätt som du precis har valt.

Om du vill öppna infusionssätten PCEA eller Intermittent epidural 
väljer du Epidural. Välj sedan relevant epiduralt infusionssätt.

När en läkemedelslista har laddats upp till pumpen förblir lokala 
konfigurationer som gjorts på pumpen giltiga tills användaren väljer 
ett kliniskt område eller stänger av pumpen. Ytterligare information 
finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.
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Hantera larminställningar

I menyn Larm kan du visa och ändra larmrelaterade alternativ. Endast användare 
med behörighetsnivåerna Hög eller Servicetekniker har åtkomst till denna meny.

> Öppna menyn Larm:

• I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt. Välj sedan Pumpkonfig.  Larm.
 

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (från 
skärmen Larm)

Tryckenhet Tryckenheternas format (BAR, PSI 
eller mmHg).

Välj Tryckenheter. 
Välj sedan BAR, PSI 
eller mmHg.

Ocklusionstryck Det lägsta tryck nedanför pumpen som 
utlöser ett ocklusionslarm. Tillåtna intervall 
är 5,8 till 17,4 PSI, 0,4 till 1,2 BAR eller 
300 till 900 mmHg. Ett larm ljuder när 
trycket nedanför pumpen når det inställda 
värdet ± sensorns känslighetsnivå.

Välj Ocklusionstryck. 
Sedan anger du önskat 
värde med hjälp av 
knappsatsen  OK.

Pump inaktiv Antalet minuter utan interaktion med 
pumpen som ska gå innan larmet Pump 
inaktiv utlöses. Alternativen är 2, 5 eller 
10 minuter.
Obs! Larmet Pump inaktiv utlöses inte 
när pumpen är inställd på Fördröjd start 
eller Standby.

Välj Pump inaktiv. Välj 
sedan 2 min, 5 min eller 
10 min.

Inf. nästan slut Antal minuter kvar tills en infusion 
är slutförd då larmet Inf. nästan slut 
ska utlösas. 
Obs! Larmet om att Inf. nästan slut utlöses 
endast en gång under behandlingen. 

Välj Inf. nästan slut. 
Välj sedan 1 min, 3 min, 
5 min, 10 min eller Av.
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Larmvolym Ställer in högtalarvolmen för 
larmljudsignalen. Alternativen är Högsta 
eller Lägsta.
Högsta:
Ljudnivå för fel och larm är 68 dB, ljudnivå 
för meddelanden är 59 dB.
Lägsta:
Ljudnivå för fel och larm är 65 dB, ljudnivå 
för meddelanden är 45 dB.
Mer information om meddelanden och 
larm finns i Kapitel 10: Larm och felsökning på 
sidan 235.

Välj Larmvolym. 
Välj sedan Högsta 
eller Lägsta.

Alternativet Automatisk omstart vid ocklusion finns och 
är tillgängligt endast för konfiguration av en auktoriserad 
servicetekniker. Det här alternativet gör att pumpen kan starta 
om infusionen automatiskt förutsatt att slangen är fri.
Om ocklusionen inte åtgärdas inom 40 sekunder eller om 
användaren väljer att avsluta processen aktiveras larmet om 
ocklusion nedanför pumpen (visas inom några sekunder). 
Automatisk omstart vid ocklusion kan ske upp till 5 gånger 
under en timme.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (från 
skärmen Larm)
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Konfigurera ljudinställningar

I menyn Ljudinställningar kan du visa och ändra ljudrelaterade pumpinställningar. 
Endast användare med behörighetsnivåerna Hög eller Servicetekniker har åtkomst till 
denna meny.

> Öppna menyn Ljudinstäl lningar:

• I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt. Välj sedan Pumpkonfiguration  

Ljudinställningar.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (via 
skärmen Allmänna inst.)

Knappvolym Ställer in högtalarvolymen för ljudsignalen 
som genereras när du väljer funktioner 
och trycker på knappar på pumpen.

Välj Knappvolym. Välj 
sedan Låg, Hög eller Av.

Larmvolym Ställer in högtalarvolmen för 
larmljudsignalen. Alternativen är 
Högsta eller Lägsta.
Högsta:
Ljudnivå för fel och larm är 68 dB, 
ljudnivå för meddelanden är 59 dB.
Lägsta:
Ljudnivå för fel och larm är 65 dB, 
ljudnivå för meddelanden är 45 dB.
Mer information om meddelanden och 
larm finns i Kapitel 10: Larm och 
felsökning på sidan 235.

Välj Larmvolym. 
Välj sedan Högsta 
eller Lägsta.

Bolusknapp Ställer in ljudsignalen för bolus som 
avges när man trycker på bolusknappen. 
När detta alternativ är inställt på Alltid 
På avges en ljudsignal varje gång man 
trycker på bolusknappen. När detta 
alternativ är inställt på Vid bolusinfusion 
avges en ljudsignal varje gång man 
trycker på bolusknappen och bolus 
är tillgänglig.

Välj Bolusknapp. Välj 
sedan Alltid På eller Vid 
bolusinfusion.
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Konfigurera allmänna inställningar

I menyn Allmänna inst. kan du visa pumpens grundläggande inställningar och ändra 
dem i enlighet med kliniska krav. Endast användare med behörighetsnivåerna Hög eller 
Servicetekniker har åtkomst till denna meny.

> Öppna menyn Allmänna inst. :

• I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt. Välj sedan Pumpkonfiguration  
Allmänna inst.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (via 
skärmen Allmänna inst.)

Aktuell CCA Används för att välja det kliniska område 
(CCA) som pumpen ska ställas in på. 
Visas endast när en läkemedelslista är 
uppladdad.
Ytterligare information finns i Kliniskt 
område (CCA) på sidan 226.

Välj Aktuellt CCA. 
Bekräfta lämpligt CCA och 
på skärmen Obs! trycker 
du sedan på OK.

Startkonfig. Ställ in konfiguration för skärmen 
Start. Ytterligare information finns 
i Startkonfigurationsmeny på sidan 198.

Se 
Startkonfigurationsmeny på 
sidan 198.

Behörighetsnivå Ställer in behörighet för pumpens låsnivå. 
Ytterligare information finns i Hantera 
behörighetsnivåer på sidan 211.

Välj Behörighetsnivå. 
Ange sedan ett lösenord 
och välj Låg, Medelhög, 
Hög eller Tekn.

Tillåt fördr. start Ger användaren möjlighet att starta en 
infusion senare. Användaren kan antingen 
definiera en specifik fördröjningsperiod 
eller ställa in pumpen på Standby.
Ytterligare information finns i Använda 
funktionen Fördröjning på sidan 218.

Välj raden Tillåt fördr. 
start för att växla mellan 
alternativen På och Av.

Ange spol vol. Den mängd vätska som används för att 
spola aggregatet när automatisk spolning 
utförs. Det tillåtna intervallet är 2 till 
25 mL.

Välj Ange spoln.vol. 
Sedan anger du önskat 
värde med hjälp av 
knappsatsen  OK.
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Bakgrundsljus Ger användaren möjlighet att ställa in 
graden av ljusstyrka på skärmen för en 
pågående infusion. Bakgrundsbelysningen 
kan också ändras under en pågående 
infusion. Alternativen Av och Halvt i denna 
funktion sparar ström och gör att batteriet 
håller längre. 

Välj Bakgrundsljus. 
Välj sedan På, Av 
eller Partiell.

Spolningspåminn. Möjliggör en påminnelse om att 
användaren ska spola aggregatet 
innan en infusion startas.
Ytterligare information finns i Spola 
automatiskt med hjälp av pumpen på 
sidan 85.

Välj raden 
Spolningspåminn. 
för att växla mellan 
alternativen På och Av.

Avancerad bolus Låter användarna programmera en 
bolus genom att ange hastighet, 
volym och tid. När detta alternativ 
är inaktiverat programmeras bolus 
enbart med volym, och hastigheten är 
standardbolushastigheten. Alternativet 
är tillgängligt endast när Tillåt bolus är 
aktiverat (med behörighetskoden 
Servicetekniker). Endast tillämpligt för 
infusionssättet Kontinuerlig.
Ytterligare information finns i Administrera 
en bolusdos på sidan 104.

Välj raden Avancerad 
bolus för att växla mellan 
alternativen På och Av.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (via 
skärmen Allmänna inst.)
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Boluspåminnelse Möjliggör en påminnelse om att 
användaren ska ansluta bolusknappen 
innan en PCA-, PCEA- eller PIEB-infusion 
som inbegriper patientbolusdoser startas. 
Denna påminnelse:
• Instruerar användaren att ansluta 

bolusknappen direkt till pumpen. 
• Kontrollerar funktionen – bolustryck 

känns igen av pumpen.

Välj raden 
Boluspåminnelse för att 
växla mellan alternativen 
På och Av.

Auto. patientlås Aktiverar/inaktiverar patientlåset, en 
säkerhetsfunktion som gör att det krävs 
lösenord för att ändra några parametrar.
När alternativet är aktiverat aktiveras 
patientlåset automatiskt när infusionen 
börjar (Aktivera patientlås på sidan 187).

Välj raden Auto. 
patientlås för att växla 
mellan alternativen På 
och Av.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (via 
skärmen Allmänna inst.)
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Skärmsläckare Aktiverar/inaktiverar en fjärrskärm 
som visar de huvudsakliga 
infusionsparametrarna under en 
pågående infusion. Detta omfattar 
läkemedelsinformation, infusionssätt 
(färgindikation), infusionshastighet samt 
fas (dos, kontinuerlig hastighet, mm.) 
Skärmsläckaren visas 30 sekunder efter 
det att infusionsprogrammet har startats 
och pumpen inte har vidrörts.
Skärmsläckaren visas inte i följande fall: 
Fördröjd start, slutet på HVÖ-infusion eller 
under bolustillförsel.
Skärmsläckaren försvinner i följande fall:
• Larm – skärmen växlar till larmskärmen

• När skärmen vidrörs – skärmen växlar till 
skärmen Startad 

• Paus i infusionen – skärmen växlar till 
skärmen Pausad.

Välj raden 
Skärmsläckare för att 
växla mellan alternativen 
På och Av.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (via 
skärmen Allmänna inst.)
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Startkonfigurationsmeny

> Så här öppnar du Startkonfigurationsmenyn:

I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt. Välj sedan Pumpkonfiguration  
Allmänna inst.  Startkonfig.

Ange lokala parametrar

Menyn Lokala inst. styr inställningar för datum, tid, språk och USA-format. Endast 
användare med behörighetsnivåerna Hög eller Servicetekniker har åtkomst till 
denna meny.

> Öppna menyn Lokala:

• I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt. Välj sedan Pumpkonfig.  Lokala 
inst.

I följande procedurer förklaras hur man konfigurerar inställningar från menyn 
Lokala inst.

Alternativ Beskrivning/information

Så här ändrar du 
parametern (via 
skärmen Allmänna inst.)

Upprepa 
föregående 
infusion

Låter användaren starta infusioner med 
användning av samma infusionsparametrar 
för samma patient. När alternativet är 
aktiverat visas knappen Föregående 
infusion på pumpskärmen Starta.
Ytterligare information finns i Föregående 
infusion på sidan 179.

Välj raden Föregående 
infusion för att växla 
mellan alternativen 
På och Av.

Förprog. Låter användaren starta en infusion 
med förangivna infusionsparametrar. 
När alternativet är aktiverat visas knappen 
Förinst. program på pumpskärmen Starta.
Ytterligare information finns i Skapa och 
redigera förinställda program på sidan 215.

Välj raden Förprog. 
för att växla mellan 
På och Av.
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> Stäl la in datum:

1. Välj rutan Datum.

2. Använd tangentbordet och ange värden (2 siffror vardera) för dag, månad och år. 
(Om du har ställt in USA-format är ordningen månad, dag och år.)

3. Bekräfta de nya inställningarna genom att trycka på OK.

> Stäl la in t id:

1. Välj rutan Tid.

2. Använd tangentbordet och ange värden (2 siffror vardera) för timme och minut.

3. Om det behövs kan du växla från FM till EM, eller tvärtom, genom att trycka på 
funktionsknappen FM/EM. (Det här steget är bara relevant när du har ställt in 
USA-format.)

4. Bekräfta de nya inställningarna genom att trycka på OK.

> Stäl la in språk:

1. Välj rutan Språk.

2. Välj önskat språk.

3. Bekräfta de nya inställningarna genom att trycka på OK.

> Stäl la in USA-format:

1. Välj rutan USA-format.

2. Växla mellan inställningarna På och Av. 

3. Bekräfta de nya inställningarna genom att trycka på OK.

På vissa pumpar finns bara det förvalda språket i listan.

Datum visas i formatet månad/dag/år och tiden visas 
i 12-timmarsformat (fm/em) när denna inställning är På.
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Testa systemfunktionen

I menyn Systemtest kan du testa grundläggande systemfunktioner. Endast användare 
med behörighetsnivåerna Hög eller Servicetekniker har åtkomst till denna meny.

> Öppna menyn Systemtest:

• I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt. Välj sedan Pumpkonfig.  
Systemtest.

Alternativ Beskrivning/information

Högtalare hög • På: Ljudsignaler spelas upp på hög volym.

• Av: Ingen ljudsignal.

Högtalare låg • På: Ljudsignaler spelas upp på låg volym.

• Av: Ingen ljudsignal.

LARM ind. • På: Den röda indikatorn (Larm) är tänd.

• Av: Den röda indikatorn (Larm) är släckt.

LADDNING ind. • På: Den gula indikatorn (Laddning) är tänd.

• Av: Den gula indikatorn (Laddning) är släckt.

STARTAD ind. • På: Den gröna indikatorn (Startad) är tänd.

• Av: Den gröna indikatorn (Startad) är släckt.

Lucksensor • Stängd: Säkerhetsluckan är stängd.

• Öppnad: Säkerhetsluckan är öppen.

Bolusknapp • Uppsläppt: Knappen är inte intryckt.

• Intryckt: Knappen är intryckt.
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Menyn Visa

I menyn Visa får du åtkomst till de aktuella pumpinställningarna och en lista över 
händelser som granskas av systemet. Huvudkategorierna är:

> Öppna menyn Visa från skärmen Start:

1. I verktygsfältet på skärmen Start väljer du Alt.

2. På skärmen Alt. väljer du Visa.

> Öppna skärmen Visa system via skärmen Startad:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad väljer du Visa/Red.

2. I verktygsfältet på skärmen Visa/Red. väljer du Visa system.

Kategori Beskrivning/information

Visa system Visar aktuella systeminställningar och möjliggör uppdatering 
av valda inställningar. Ytterligare information finns i Visa 
systemparametrar på sidan 202.

Händelselogg Visar händelser som registrerats av systemet, t.ex. ändrade 
behörighetsnivåer, programmering av infusionsparametrar, 
aktiverade larm osv. Ytterligare information finns i Visa 
händelseloggen på sidan 205.

Infusionshistorik 
(endast PCA, PCEA 
och Epidural 
intermittent 
leveranslägen)

Visar de bolusdoser som getts under en PCA-, PCEA_ eller 
PIEB-infusionen. Infusionshistoriken är associerad med en patient. 
Mer information finns i Visa infusionshistorik på sidan 206. 
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Visa systemparametrar

På skärmen Visa system kan du visa aktuella systeminställningar och 
infusionsparametrar och uppdatera valda inställningar. Du kan navigera genom 
sidorna med inställningar genom att trycka på funktionsknapparna Nästa och Backa.

Följande inställningar visas vid samtliga infusionssätt: 
 

Inställning Beskrivning/information

Infusionsvärden Visar alla programmerade parametrar för aktuell infusion, 
inklusive hastigheten i mL/h. Endast tillämpligt på en aktiv 
infusion eller under Standby.
Om du trycker på > visas parametrarna. 

Larmvolym Larmljudsignalens volym (Högsta eller Lägsta). Du kan 
ändra inställningen genom att trycka på > och sedan välja 
en inställning.

Ocklusion Det lägsta tryck nedanför pumpen som utlöser ett ocklusionslarm. 
Ytterligare information finns i Hantera larminställningar på 
sidan 191.
Du kan ändra inställningen genom att trycka på >, ange ett värde 
med hjälp av knappsatsen och sedan trycka på OK.

Behörighet Aktuell behörighet för låsnivå. Ytterligare information finns 
i Hantera behörighetsnivåer på sidan 211.
Du kan ändra inställningen genom att trycka på >, välja en 
inställning och sedan trycka på OK. Lösenord måste anges 
för att ändra behörighet.

Aktuell CCA Aktuellt kliniskt område, som förvalts av användaren, och som 
används för aktuell infusion. Visas endast när en läkemedelslista 
är uppladdad.
Ytterligare information finns i Kliniskt område (CCA) på sidan 226.
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Nästa CCA Nästa kliniska område visas först när läkemedelslistan laddas 
och användaren ändrade kliniskt område under en infusion. 
Obs! Nästa kliniska område visas först när infusionen har 
avslutats.
Endast tillämpligt under en aktiv infusion eller under Standby.
Ytterligare information finns i Kliniskt område (CCA) på sidan 226.

Bakgrundsljus Aktuell bakgrundsbelysning. Ytterligare information finns 
i Konfigurera allmänna inställningar på sidan 194.
Du kan ändra inställningen genom att trycka på > och sedan 
välja På, Partiell eller Av.

Ackumulerad VI Ackumulerad infunderad volym (mL). Ackumulerad VI har raderas 
genom att trycka på >. Ytterligare information finns i Övervaka 
ackumulerad infunderad volym (totalt under skiftet) på sidan 223.

Ackum. Prim. VI Ackumulerad infunderad volym (mL) via primära infusioner. 
Visas endast i menyn Visa system vid infusionssättet Kontinuerlig. 
Ytterligare information finns i Övervaka ackumulerad infunderad 
volym (totalt under skiftet) på sidan 223.

Ackum. Sek. VI Ackumulerad infunderad volym (mL) via sekundära infusioner. 
Visas endast i menyn Visa system vid infusionssättet Kontinuerlig. 
Ytterligare information finns i Övervaka ackumulerad infunderad 
volym (totalt under skiftet) på sidan 223.

VI raderat, datum Datum och tid då Ackumulerad VI senast raderades. Ytterligare 
information finns i Övervaka ackumulerad infunderad volym 
(totalt under skiftet) på sidan 223.

VI raderad, tid 

Infusionssätt Aktuellt infusionssätt.

Luftdet. (enstaka) De här inställningarna är kopplade till mängden luft som utlöser 
larmet Luft i Aggregat. Inställningarna kan endast ändras av 
Servicetekniker. Ytterligare information finns i servicemanualen.
Obs! När en icke-epidural infusion pågår vid en hastighet på 
4 mL/h eller lägre slås Luftdet. (enstaka) automatiskt på.

Luftdetektor (ansamling)

Ackumulerat tröskelv.

Datum Aktuellt datum och tid. Ytterligare information finns i Ange lokala 
parametrar på sidan 198.Tid

Inställning Beskrivning/information
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Programversion Det programversionsnummer som är inläst i pumpen.

Namn läkemedelslista Läkemedelslistans namn visas endast om en läkemedelslista har 
hämtats till pumpen. Ytterligare information om läkemedelslistan 
finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Pub.datum läkem.lista Läkemedelslistans publiceringsdatum visas endast om en 
läkemedelslista har hämtats till pumpen. Ytterligare information 
om läkemedelslistan finns i Kapitel 9: Läkemedelslista på sidan 225.

Serienummer Pumpens serienummer.

Nästa kalibr. Det datum som det är dags att kalibrera pumpen nästa gång. 
Ytterligare information finns i servicemanualen.

Ange spol vol. Den mängd vätska som används för att spola aggregatet när 
automatisk spolning utförs. Det tillåtna intervallet är 2 till 25 mL.

Batteristatus Ungefärlig procentandel aktuell batteriladdning. Möjliga värden 
är 100 %, 75 %, 50 %, 25 % och Låg batt.

HVÖ Standardinställningen för det aktuella infusionssättets 
HVÖ-hastighet. Denna parameter är inte relevant för sätten 
Intermittent eller Epidural intermittent (där HVÖ är lika med den 
HVÖ/kontinuerliga hastighet som programmerats för infusionen).

Bolushast. Standardinställningen för det aktuella infusionssättets 
bolushastighet. Parametern är inte relevant för för sätten 
Intermittent, TPN eller Flersteg. Vid kontinuerligt infusionssätt 
när alternativet Avancerad bolus är inställt på På kan bolusvolym, 
-hastighet och -tid programmeras av användaren, och 
bolushastigheten visas inte i menyn Visa system.
Standardbolushastigheten kan endast ändras av en 
servicetekniker. Ytterligare information finns i servicemanualen.

Sekundär bolushastighet Den sekundära standardbolushastigheten. Denna parameter är 
endast relevant för infusionssättet Kontinuerlig. När alternativet 
Avancerad bolus är inställt på På kan bolusvolymen, -hastigheten 
och -tiden programmeras av användaren, och den sekundära 
bolushastigheten visas inte i menyn Visa system.
Standardbolushastigheten kan endast ändras av en 
servicetekniker. Ytterligare information finns i servicemanualen.

Inställning Beskrivning/information
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Visa händelseloggen

På skärmen Händelselogg kan du visa en lista över alla händelser som granskas av 
systemet. Du kan visa en lista över alla händelser eller bara de händelser som förekom 
en viss dag.

> Visa händelser som förekom en viss dag:

1. I menyn Alt. väljer du Visa.

2. På skärmen Visa väljer du Händelselogg.

3. På skärmen Händelselogg väljer du Datumordning.

4. Använd knappsatsen och ange värden för dag (2 siffror), månad (2 siffror) och 
år (2 siffror). (Om du har ställt in USA-format är ordningen månad, dag och år.)

5. Tryck på OK i verktygsfältet.

En lista över händelser visas.

> Visa al la händelser:

1. I menyn Alt. väljer du Visa.

2. På skärmen Visa väljer du Händelselogg.

3. På skärmen Händelselogg väljer du Alla händ.

En lista över händelser visas.

Händelseloggen är sorterad i tidsordning, med den senaste händelsen först i listan. 
Alla händelser har tilldelats en specifik kod. (Exempelvis koden för larmet Pump inaktiv 
är 18.) Koden visas i händelseloggen bredvid tidpunkten för händelsen. 

Navigera direkt till en komponent i datumet (t.ex. dag) genom att 
trycka på komponenten.

Om inga händelser förekom den valda dagen visas en tom skärm.
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När du väljer en händelserad visas rutan Händelseinfo med fullständig tidsstämpling för 
händelsen (datum och exakt tidpunkt) samt en kort beskrivning av händelsen.
När pumpen är stängs av eller ett strömavbrott inträffar registreras pumpavstängningen 
som en händelse (med en tidsstämpel), och händelseloggen sparas.
När antalet händelser i händelseloggen överstiger maxkapaciteten readeras den 
tidigare halvan av händelseloggen för att möjliggöra loggning av nya händelser.

Visa infusionshistorik

Den här skärmen, som endast visas i PCA-, PCEA- och PIEB-leveranslägen, ger en 
sammanfattning av den totala mängden medicin som levereras under behandlingen, 
inklusive alla bolusrelaterade händelser.

Information om infusionshistorik inkluderar:

Så här öppnar du infusionshistoriken under PCA-, PCEA- eller 
PIEB-infusion:
Välj Visa/redigera i verktygsfältet; välj sedan Redigera PCEA 
 Infusionshistorik. När pumpen är låst kan 
infusionshistoriken nås via verktygsfältet utan att pumpen 
behöver låsas upp. 

Värdets namn Beskrivning/information

Total given dos Den totala mängden läkemedel som har levererats till 
patienten under behandling via Bolusdoser, Klin. bolus, Kont. 
hastighet, HVÖ om detta använts och Intermitt. doser. Vid 
användning av alternativet Föregående infusion ackumuleras 
det här värdet från föregående infusion(er).
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Bolushistorikperiod Antalet timmar som de visade bolusdoserna pågick. 
Standardhistorikperioden är 1 timme och den kan ställas in 
från 1 timme upp till det antal timmar som infusionen har 
pågått.
Du kan ändra inställningen genom att trycka på >, ange ett 
värde med hjälp av knappsatsen och sedan trycka på OK.

Patient bolus/försök Totalt antal patientbolusdoser som tillförts patienten/
antal gånger patienten begärt en bolusdos (genom att 
trycka på knappen på boluskontrollen eller trycka på 
funktionsknappen Bolus).

Patient bolus Total infusionsvolym (i mL, mg, μg, mEnheter, miljoner 
enheter, gram, nanongram, mmol eller mEq) given via 
patientstyrda bolusdoser.

Kliniker bolus Total infusionsvolym (i mL, mg, μg, mEnheter, miljoner 
enheter, gram, nanogram, mmol eller mEq) given via 
bolusdoser som administrerats av kliniker, inklusive klin. bolus.

Total given bolus Total infusionsvolym som getts till patienten via bolusdoser, 
(Klin. bolus, kliniker, patient) eller intermittenta doser (PIEB).

Intermitt. doser givna Total volym intermittenta doser (i mL, mg, μg, mEnheter, 
miljoner enheter, gram, nanogram, mmol eller mEq).
Visas endast när Intermittent epidural infusion med PCEA 
har programmerats.

Intermitt. doser givna/Totalt Totalt antal intermittenta doser som faktiskt getts/antal 
intermittenta doser som programmerats för administrering.
Visas endast när Intermittent epidural infusion med PCEA 
har programmerats.

Vid användning av alternativet Föregående infusion (för samma 
patient) så nollställs inte parametrarna Bolushistorik och spärrtid, 
utan fortsätter att räknas från föregående infusion.

Värdets namn Beskrivning/information
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Använda alternativ för speciallägen
I följande avsnitt beskrivs alternativ som endast är tillgängliga vid infusionssätten PCA 
och Epidural:

Menyn PCA-val .................................................................................................... 208
Menyn Alternativ i Epidural-läge ........................................................................... 209

Menyn PCA-val

Du öppnar skärmen PCA-val från huvudmenyn Alt. när pumpen är i infusionssättet PCA. 
Där kan du visa och uppdatera följande parametrar:

Parameter Beskrivning/information

Bolushast. Den hastighet med vilken en bolusdos (patientstyrd, Kliniker 
bolus eller Klin. bolus) tillförs. Bolushastigheten kan ställas in 
från 1 och upp till 600 mL/h; standardvärdet är 125 mL/h.

Tillåt klinBolus Ger användaren möjlighet att programmera en Klin. bolus 
(starta infusionen med en klinikerbolus).
Markera raden och växla mellan alternativen På och Av.

Infusionstyp Definierar det PCA-infusionssätt som är tillgängligt för 
användaren:
• Endast Kontinuerligt – innehåller endast en kontinuerlig 

hastighet utan bolusdoser (om detta aktiverats kan en 
klin.bolus programmeras).

• Endast bolus – innehåller endast patientstyrda bolusdoser 
och ingen kontinuerlig hastighet (läkarstyrd bolusdos eller 
kli-nikerbolusdos kan ges).

• Kontinuerlig med bolus – ger användaren möjlighet 
att programmera både en kontinuerlig hastighet och 
patientstyrda bolusdoser (endera är valfri).

Gränsperiod Anger den tidsperiod under vilken dosgränstypen appliceras 
(under den valda tiden kommer tillförda bolusdoser att 
begränsas med antingen ett maxantal eller en högsta volym).
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> Ändra bolushastigheten från skärmen PCA-val:

1. Välj raden Bolushast.

2. Ange med hjälp av knappsatsen värdet för den nya bolushastigheten  OK.

3. Spara ändringen i systemet genom att trycka på OK.

Menyn Alternativ i Epidural-läge

Du kommer åt skärmarna PCEA-val och Epi.inf.-val genom att trycka på 
funktionsknappen Alt. när pumpen befinner sig i infusionsläget PCEA respektive 
Intermittent epidural. Via dessa skärmar kan du visa och uppdatera följande parametrar:

Parameter Beskrivning/information

Bolushast.
(endast läget PCEA)

Den hastighet med vilken en bolusdos (patientstyrd, Kliniker 
bolus eller Klin. bolus) tillförs. Alternativen är 125 eller 200 mL/h, 
standardhastigheten är 125 mL/h.

Lösenordsbegäran Aktiverar en säkerhetsfunktion som gör att det krävs lösenord på 
hög behörighetsnivå för att programmera och redigera åtgärder.

Tillåt klinBolus 
(endast läget PCEA)

Ger användaren möjlighet att programmera en Klin. bolus 
(starta infusionen med en klinikerbolus).
Markera raden och växla mellan alternativen På och Av.

Infusionstyp
(endast läget PCEA)

Definierar det PCEA-infusionssätt som är tillgängligt för 
användaren:
• Endast Kontinuerligt – innehåller endast en kontinuerlig has-

tighet utan bolusdoser (om detta aktiverats kan en klin.bolus 
programmeras).

• Endast bolus – innehåller endast patientstyrda bolusdoser 
och ingen kontinuerlig hastighet (läkarstyrd bolusdos eller 
klinikerbolusdos kan ges).

• Kontinuerlig med bolus – ger användaren möjlighet 
att programmera både en kontinuerlig hastighet och 
patientstyrda bolusdoser (endera är valfri).
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Doshast.
(endast sättet Epi. Int)

Den hastighet med vilken en Intermittent dos tillförs. Alternativen 
är 125 eller 200 mL/h, standardhastigheten är 125 mL/h. 

Gränsperiod Anger den tidsperiod under vilken dosgränstypen appliceras 
(under den valda tiden kommer tillförda bolusdoser att 
begränsas med antingen ett maxantal eller en högsta volym).

PIEB
(endast sättet Epi. Int)

Ger användaren möjlighet att programmera en PIEB-infusion.

Parameter Beskrivning/information
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Kapitlet förklarar hur man arbetar med pumpfunktioner som inte används lika ofta. 
Följande alternativ är i regel avsedda för mer avancerade pumpanvändare:

Hantera behörighetsnivåer ................................................................................... 211
Ange lösenordet igen ........................................................................................... 214
Skapa och redigera förinställda program ................................................................ 215
Använda funktionen Fördröjning ........................................................................... 218
Använda funktionen Ny patient ............................................................................ 222

Hantera behörighetsnivåer
För att säkerställa patientsäkerheten kan Sapphire-pumpen ställas in på en av fyra 
behörighetsnivåer. Behörighetsnivåerna styr åtkomsten till de programmeringsalternativ 
som finns i pumpen. Varje nivå gör det möjligt för användare att komma åt olika 
uppsättningar med pumpåtgärder och programmeringsalternativ. 
Behörighetsnivåerna är modulära. Därför ger en viss behörighetsnivå åtkomst till de 
åtgärder som hör till den nivån, plus alla åtgärder som lägre behörighetsnivåer ger. 
Nivåerna är:

• Låg: Alla programmeringsalternativ är inaktiverade och inga inställningar 
kan ändras.

• Medium: Grundläggande programmeringsalternativ är aktiverade, t.ex. 
kortkommandon för att starta infusioner.

• Hög: Alla åtgärder och konfigurationsinställningar är aktiverade, förutom 
de alternativ som endast kan användas av servicetekniker.

• Tekniker: Alla inställningar är aktiverade. Den här nivån är endast tillåten 
för servicetekniker och utvecklare.

Kapitel 8: Använda avancerade 
funktioner

Lösenord definieras av serviceteknikern eller hämtas med 
läkemedelslistan.
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De specifika åtgärder som ingår i de olika behörighetsnivåerna anges i följande tabell.

Behörighetsnivå Tillåtna åtgärder

Låg Stoppa pumpen och sedan fortsätta infusionen

Sätta på och stänga av pumpen

Administrera patientstyrd bolus

Använda menyn Visa

Aktivera omedelbar nedtrappning under TPN-infusion med 
användning av den nedtrappningsperiod som definierats av 
klinikern 

Medium Stoppa pumpen och sedan fortsätta infusionen

Starta infusioner med funktionen Förinställda program

Starta infusioner med funktionen Upprepa senaste infusion

Spola med hjälp av pumpen

Redigera hastigheten under pågående infusion (detta alternativ 
måste aktiveras före infusionen av en behörig Servicetekniker).

Visa bolushastighet (PCA-val)

Aktivera omedelbar nedtrappning under TPN-infusion och ställa 
in tiden för det

Använd funktionen Fördröjd start

Hög Starta infusioner med funktionen Ny infusion

Visa/redigera parametrar

Använda menyn Pumpkonfig.

Skapa/redigera förinställda program (unikt lösenord krävs)

Använda alla PCA-, PCEA- och PIEB-alternativ

Ändra infusionssätt (lösenordet måste anges igen)

Kliniker bolus

Tekniker Alla
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När pumpen stängs av sparas nivåinställningen för behörighet. Därför är det den 
senaste behörighetsnivån som gäller när pumpen sätts på igen.

Den aktuella behörighetsnivån kan visas via menyn Alt. Under en pågående infusion 
kan du komma åt behörighetsnivån via skärmen Startad.

> Visa den aktuel la behörighetsnivån från menyn Alt. :

• I menyn Alt. väljer du Visa  Visa system.
Parametern Behörighet visas.

> Så här visar du den aktuel la behörighetsnivån via skärmen Startad:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. I menyn Visa/Red. väljer du Visa system.

Parametern Behörighet visas.

Ställa in behörighetsnivåer
Om du har behörighetsnivå Hög kan du återställa pumpens behörighetsnivå.

> Så här ändrar du behörighetsnivå från låsnivån Hög:

1. I menyn Alt. väljer du Pumpkonfig.  Allmänna inst.

2. Välj Behörighetsnivå. Ange sedan med hjälp av knappsatsen lösenordet 
för behörighetsnivån Hög  OK.

Den behörighetsnivå som överensstämmer med det angivna lösenordet, samt 
alla nivåer under den nivån, visas på huvudskärmen.

Om pumpen stängs av i teknikerläge slås pumpen på igen i låg 
behörighetsnivå.

Eftersom det endast går att ändra behörighetsnivå för pumpen 
med behörighetsnivåerna Hög och Tekn. krävs ett lösenord för 
behörighetsnivå Hög eller Tekn. för att komma åt denna inställning. 
Om du anger ett lösenord för behörighetsnivån Medelhög eller Låg 
så visas ett felmeddelande.
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3. Välj den behörighetsnivå som du vill låsa pumpen med. På skärmen Obs! trycker 
du sedan på OK.

4. Stäng menyn Alt. genom att trycka på OK.

> Så här ändrar du behörighetsnivå från låsnivån Medelhög el ler  Låg:

1. I menyn Alt. väljer du Pumpkonfig.

2. På skärmen Lösenord anger du lösenordet för behörighetsnivån Hög med hjälp 
av knappsatsen. Tryck sedan på OK i verktygsfältet.

3. Avsluta menyn Alt. genom att trycka på Avsluta.

Ange lösenordet igen
Sapphire-pumpen är utformad för att förhindra oavsiktliga parameterändringar eller 
andra åtgärder än dem som är tillåtna i enlighet med den inställda behörighetsnivån. 
Som säkerhetsåtgärd visas ett meddelande på pumpen där användaren ombeds ange 
lösenordet för Hög nivå igen innan följande åtgärder utförs:

• Ändra infusionssätt

• Ändra behörighetsnivåer

Du måste också ange ett lösenord för att låsa upp skärmen när funktionen Automatiskt 
patientlås är aktiverad. Behörighetsnivån för det angivna lösenordet ställer in pumpens 
behörighetsnivå.

Avslöja inte lösenorden till behörighetsnivåerna Medelhög, Hög 
eller Servicetekniker för patienter, hemanvändare eller någon annan 
obehörig användare.

Om du anger ett lösenord för behörighetsnivån Hög får du åtkomst 
till dessa åtgärder även om pumpen är inställd på behörighetsnivån 
Medelhög eller Låg.
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Skapa och redigera förinställda program
Med funktionen Förinställda program kan du starta infusioner med användning av 
förangivna infusionsparametrar, vilket gör att det inte behövs någon programmering. 
Varje leveransläge kan stödja sin egen uppsättning (upp till 25) fördefinierade 
infusionsprogram. Endast de infusionsprogram som ställts in för aktuellt valt 
infusionssätt visas (ett förinställt program kan användas och redigeras endast 
när pumpen är inställd på det infusionssätt som programmet sparades i).

I följande procedurer förklaras hur man skapar, redigerar och ändrar förinställda 
program.

Ett förinställt program för att skapa, använda och redigera kan endast användas 
när programinställningarna stämmer överens med de aktuella pumpinställningarna 
och tillgången till läkemedel i det aktuella kliniska området (t.ex. om ett förinställt 
PCA-program skapas medan pumpen är inställd på typen Kontinuerlig + Bolusinfusion 
så kan programmet endast användas när pumpen är konfigurerad till Kontinuerlig + 
Bolus och inte när pumpen är konfigurerad till endast Kontinuerlig eller endast Bolus). 

För att funktionen Förinställda program ska visas på skärmen 
Start måste pumpen vara konfigurerad på inställningen Förprog. 
Ytterligare information finns i Startkonfigurationsmeny på sidan 198.

Att skapa och redigera förinställda program kan endast göras 
med behörighetsnivåerna Hög och Tekn., och dess krävs ett 
unikt lösenord.

Undantag: Ett förinställt program som skapats med 
Läkemedelsvolym och Spädningsvolym går att skapa, använda 
och redigera oavsett inställning på Beräkna koncentration.
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> Så här skapar du ett nytt förinstäl lt  program: 

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i önskat infusionssätt.

2. På skärmen Start väljer du Förinst. program.

3. Tryck på Skapa nytt i verktygsfältet.

4. Ange lämpligt lösenord med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på OK.

5. Ange ett relevant namn för det nya programmet med hjälp av knappsatsen.

• Tryck två gånger för att ange det andra tecknet som visas på knappen. 
(Tryck tre gånger för att ange det tredje tecknet osv.)

• Tryck på knappen 0 (noll) en gång för att göra ett mellanslag.
• Radera det senast angivna tecknet genom att trycka på backstegstangenten 

(vänster pilknapp längst ned till höger på knappsatsen).
• Radera alla angivna tecken genom att trycka på Clr.
När namnet har angivits trycker du på OK.

6. Ställ in relevanta infusionsparametrar. I följande tabell finns mer information om 
hur man ställer in parametrar i de olika lägena. 

7. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen.

Tryck sedan på OK. Programmet sparas.

Infusionssätt Se:

Kont. Starta en kontinuerlig infusion på sidan 92

Intermitt. Starta en intermittent infusion på sidan 133

TPN Starta en TPN-infusion på sidan 127

Flersteg Starta en flerstegsinfusion på sidan 118

PCA Starta en PCA-infusion på sidan 143

Epidural Starta en PCEA-infusion på sidan 156 eller Starta en 
intermittent epidural infusion på sidan 168

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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8. Tryck på OK för att återgå till skärmen Förinst. program.

> Så här redigerar du ett förinstäl lt  program:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i önskat infusionssätt.

2. På skärmen Start väljer du Förinst. program.

3. I verktygsfältet på skärmen Förinst. program trycker du på Red.

4. Ange lämpligt lösenord med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på OK.

5. I listan väljer du det program som du vill uppdatera.

6. Markera rutan med den parameter som du vill ändra. Ange den nya parametern 
med hjälp av knappsatsen och tryck på OK.

7. Upprepa Steg 6  tills alla relevanta parametrar har uppdaterats enligt vad 
som krävs.

8. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen.

Tryck sedan på OK. Programmet sparas.

> Så här tar du bort ett förinstäl lt  program:

1. Kontrollera i indikatorfältet att pumpen är i önskat infusionssätt.

2. På skärmen Start väljer du Förinst. program.

3. I verktygsfältet på skärmen Förinst. program trycker du på Red.

4. Ange lämpligt lösenord med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på OK.

5. I listan väljer du det program som du vill ta bort.

6. Tryck på Ta bort i verktygsfältet.

Om tillämpligt kommer du att behöva bekräfta eller uppdatera 
andra parametrar som kan behöva ändras med anledning av den 
ändring du gjorde. Programmets namn, läkemedelsnamnet, 
läkemedelskoncentrationen och patientvikten kan inte ändras.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.
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7. I verktygsfältet på skärmen Obs! trycker du på OK.

Programmet tas bort.

Använda funktionen Fördröjning
Med funktionen Fördröj. kan användare programmera en infusion i förväg. När detta 
alternativ har aktiverats visas alternativet Fördröj. på skärmen Starta. Användare kan 
då välja att ställa in infusionen på Standby under en obegränsad tid eller ställa in en 
definierad fördröjningsperiod för infusionen, efter vilken något av följande sker:

• Om HVÖ användes under fördröjningsperioden startar pumpen infusionen 
automatiskt.

• Om HVÖ inte används under fördröjningsperioden ljuder ett larm för att klinikern 
ska starta infusionen. 

> Så här programmerar du en infusion med Standby-alternativet:

1. Ställ in relevanta infusionsparametrar. I följande tabell finns mer information 
om hur man ställer in parametrar i de olika lägena.

2. På skärmen Starta väljer du Fördröj. 

För att alternativet Fördröj. ska visas på skärmen Starta måste 
pumpen konfigureras med inställningen Tillåt fördr. start aktiverad. 
Ytterligare information finns i Konfigurera allmänna inställningar på 
sidan 194.

Infusionssätt Se:

Kont. Starta en kontinuerlig infusion på sidan 92

Intermitt. Starta en intermittent infusion på sidan 133

TPN Starta en TPN-infusion på sidan 127

Flersteg Starta en flerstegsinfusion på sidan 118

PCA Starta en PCA-infusion på sidan 143

Epidural Starta en PCEA-infusion på sidan 156 eller Starta en 
intermittent epidural infusion på sidan 168
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3. På skärmen Fördröjd start väljer du Standby.

4. Skärmen Standby visas. 

Under hela standbyperioden visas följande information på skärmen:
• Lm namn: Namnet på valt läkemedel. Visas i indikatorfältet när du arbetar 

med en läkemedelslista.
• Koncentration: Den läkemedelskoncentration som angivits av användaren 

(slutlig koncentration eller läkemedelsvolym/spädningsvolym). Visas när det 
är tillämpligt.

• Hast: Programmerad infusionshastighet. Vid användning av andra dosenheter 
än mL/h visas den beräknade hastigheten i mL/h, både i menyn Visa system 
och på skärmen Startad.

• VSSI: Total återstående infusionsvolym. Denna parameter förblir konstant 
under hela standbyperioden.

• VI/Total: Total infunderad volym under den aktuella infusionen/programmerat 
VSSI-värde. Dessa parametrar förblir konstanta under hela standbyperioden.

• Tid kvar: Tid kvar innan den aktuella infusionen är slutförd. Denna parameter 
förblir konstant under hela standbyperioden.

Under Standby är meddelandet Pump utan uppsikt inte aktivt.

För att visa alla aktuella programmerade infusionsparametrar trycker 
du på skärmen Standby, trycker på Visa/Red.  Visa system  
Infusionsvärden.

I Standby kan pumpen stängas av utan att förlora 
infusionsparametrarna. För att återuppta infusionen, se Återuppta 
infusioner efter att pumpen har stängts av på sidan 182.

För att avbryta Standby och infusionen trycker du på Avsluta 
standby i verktygsfältet och trycker sedan på Avsluta på skärmen 
Bekräfta. Skärmen Start visas.
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> Så här startar du en infusion från Standby-läget:

1. Tryck på Avsluta standby.

2. Kontrollera de parametrar som visas på skärmen Bekr.

Tryck sedan på OK.

3. Kontrollera att klämmorna på aggregatet är öppna, och tryck sedan på Starta. 
Skärmen Startad visas och infusionen startar.

> Så här programmerar du en infusion med alternativet Fördröjning:

1. Ställ in relevanta infusionsparametrar. I följande tabell finns mer information 
om hur man ställer in parametrar i de olika lägena.

2. På skärmen Starta väljer du Fördröj. 

3. På skärmen Fördröjd start väljer du Fördröjning.

4. Använd knappsatsen och ange önskad fördröjning (h:min) och tryck sedan på OK.

Kontrollera att parametrarna stämmer med den ordinerade 
behandlingen.

Infusionssätt Se:

Kont. Starta en kontinuerlig infusion på sidan 92

Intermitt. Starta en intermittent infusion på sidan 133

TPN Starta en TPN-infusion på sidan 127

Flersteg Starta en flerstegsinfusion på sidan 118

PCA Starta en PCA-infusion på sidan 143

Epidural Starta en PCEA-infusion på sidan 156 eller Starta en 
intermittent epidural infusion på sidan 168
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5. Ange om en HVÖ-infusion ska köras under fördröjningen eller inte:

• Använda HVÖ: 
Tryck på Ja  Starta med fördröjn. Infusionen börjar på HVÖ-hastighet. 
När fördröjningen är klar inleds den programmerade infusionen direkt.

• Använd inte HVÖ: 
Tryck på Nej  Starta med fördröjn. 
På skärmen Fördröjd start visas orden Utan HVÖ i rutan Hast. och en 
nedräkningsklocka för fördröjningen visas i rutan Tid.

När fördröjningsperioden är över utlöses ett meddelande 
(nivå 3, lågprioritetslarm).

6. För att påbörja infusionen kontrollerar du att klämmorna på aggregatet är öppna, 

och tryck på OK. Tryck sedan på Starta.

Om HVÖ-hastigheten har förkonfigurerats till 0 mL/h för 
infusionssättet går du till skärmen Starta och väljer Starta 
med fördröjn. (Se Använd inte HVÖ: nedan)

Om du trycker på Starta under fördröjningen inleds infusionen 
direkt (åsidosätter fördröjningen).

Om du vill åsidosätta fördröjningen trycker du på Förbigå fördr. 
På skärmen Starta trycker du sedan på Starta.

När ingen HVÖ-hastighet används under fördröjningen inleds inte 
infusionen automatiskt när fördröjningen är klar. Du måste starta 
infusionen manuellt genom att trycka på Starta.
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Använda funktionen Ny patient
Med Sapphire-pumpen kan du koppla infusioner till en viss patient. När funktionen Ny 
patient är aktiverad och du väljer antingen Ny infusion eller ett förinställt program får 
du via pumpen en uppmaning om att ange huruvida den infusion som ska 
programmeras är för en ny patient eller inte. Skärmen Ny patient visas inte om du väljer 
Föregående infusion, och pumpen anger att den infusion som ska upprepas kommer 
att användas för senast valda patient.

När en ny patient väljs kan poster som är associerade med patienten spåras i 
Händelseloggen (Visa händelseloggen på sidan 205). Dessutom, när Föregående infusion 
används, beräknar pumpen den ackumulerade infusionsvolymen (ackumulerad VI) för 
alla infusioner som är associerade med patienten och infusionshistoriken. När en ny 
patient väljs rensas ackumulerade VI och infusionshistorikvärderna automatiskt (för mer 
information, se Övervaka ackumulerad infunderad volym (totalt under skiftet) på sidan 223).
Den aktuella ackumulerade infusionshistoriken kan visas via alternativmenyn. När en 
infusion pågår kan du komma åt Infusionshistorik via funktionstangenten Visa/redigera i 
verktygsfältet (för mer information, se Visa infusionshistorik på sidan 206

> Så här väl jer du en Ny patient:

1. Välj Ny infusion eller Förinställda program på startskärmen.

2. På skärmen Ny patient väljer du Ja.

Funktionen Ny patient kan endast aktiveras/inaktiveras av 
servicetekniker.
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Övervaka ackumulerad infunderad volym (totalt under 
skiftet)
Sapphire-pumpen beräknar den ackumulerade infunderade volymen (Ackumulerad VI) 
för alla infusioner som är kopplade till en viss patient. 
Ackumulerad VI inbegriper den volym som infunderats till en viss patient via infusioner 
(inklusive primära, sekundära etc.), bolusdoser och HVÖ (om detta applicerats under 
fördröjd start eller efter infusionen). Detta ger den kliniska personalen möjlighet att 
övervaka den totala volym som infunderats till en viss patient. Ackumulerad VI kan 
raderas under infusionen eller innan en annan infusion startas (ytterligare information 
finns i Radera Acumulerad VI på sidan 224). Datum och tid då Ackumulerad VI raderades 
sparas också. 
Sapphire-pumpen visar också vilken volym som har infunderats under aktuell pågående 
infusion (VI), inklusive HVÖ om detta använts under en fördröjd startperiod). Detta VI 
visas på skärmen Startad samt i det meddelande som visas vid slutet av infusionen. Om 
du raderar Ackumulerad VI raderas automatiskt även VI. 

Visa Acumulerad VI

Värdet Ackumulerad VI kan visas innan du programmerar en infusion via menyn Alt. 
eller under en pågående infusion via menyerna Visa/Red. och Visa system.

> Så här visar du det aktuella ackumulerade VI-värdet via menyn Alt. :

1. I menyn Alt. väljer du Visa  Visa system.

2. I verktygsfältet på skärmen Visa system trycker du på Nästa tills parametern 
Ackumulerad VI visas.

> Så här visar du det aktuella ackumulerade VI-värdet via menyn Visa/Red.:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.
Värdet Ackumulerad VI visas i rutan Radera Ack. VI. 

> Så här visar du det aktuella ackumulerade VI-värdet under infusion via 
menyn Visa system:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. I menyn Visa/Red. väljer du Visa system.
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3. I verktygsfältet på skärmen Visa system trycker du på Nästa tills parametern 
Ackumulerad VI visas.

Radera Acumulerad VI

Värdet Ackumulerad VI raderas i följande fall:

• Pumpen raderar Ackumulerad VI automatiskt
• Om funktionen Ny patient är inaktiverad – varje gång en Ny infusion eller 

ett Förinställt program bekräftas (Obs! Föregående infusion raderar inte 
Ackumulerad VI).

• Om funktionen Ny patient är aktiverad – varje gång en ny patient identifieras 
(Obs! Föregående infusion är avsett för samma patient. Detta innebär att en ny 
patient inte kan identifieras när man använder snabbkommandot Föregående 
infusion). 

• Användaren raderar Ackumulerad VI
• Under infusion via skärmen Visa/Red. Detta återställer den totala infunderade 

volymen för alla infusioner som är kopplade till en viss patient till 0 mL.

> Så här raderar du Ackumulerad VI under en infusion:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. I menyn Visa/Red. trycker du på Radera Ackum. VI.

3. På skärmen Radera ack. VI trycker du på Ja för att radera Ackumulerad VI.

Utöver värdet Ackumulerad VI visas, vid infusionssättet Kontinuerlig, 
även Ackumulerad infunderad volym via den primära slangen 
(Ackum. Prim. Prim. VI) och Ackumulerad infunderad volym via den 
sekundära slangen (Ackum. Sek. VI). Funktionen Visa system sparar 
datum och tid då Ackumulerad VI senast raderades.

Datum och tid då ackumulerad VI raderades sparas och kan visas via 
menyn Visa system.



Läkemedelslista 225

 

Följande avsnitt innehåller en förklaring av läkemedelslistans unika funktioner och 
en beskrivning av hur pumpen används med hjälp av läkemedelslistan vid de olika 
infusionssätten:

Översikt .............................................................................................................. 225
Kliniskt område (CCA) .......................................................................................... 226
Programmera en ny infusion med läkemedelslistan ................................................ 230
Rekommenderad gräns ........................................................................................ 232
Uppdatera läkemedelslistan med en ny version ...................................................... 233

Översikt
Läkemedelsbiblioteket innehåller information om anpassade grupper av läkemedel och 
kliniska vårdområden (CCA) som godkändes och sparades av kvalificerad och 
auktoriserad lokal sjukhuspersonal med hjälp av Eitan Medical Drug Library Editor.
Läkemedelslistan identifieras med ett namn och ett publiceringsdatum som båda visas i 
menyn Visa system. Läkemedelslistans namn visas även på Sapphire när pumpen slås På.
Genom att läkemedelslistan fungerar som ett felreduceringsverktyg kan säkrare rutiner 
möjliggöras.
I läkemedelslistan visas per läkemedel de koncentrationer som kan användas och det 
tillåtna området (hård gräns) för ett flertal infusionsparametrar, till exempel kontinuerlig 
hastighet och bolusvolym. Även det rekommenderade området (mjuk gräns) för dessa 
infusionsparametrar finns med i listan. 
Informationen om de anpassade läkemedelsgrupperna kan vara specifik för ett visst 
kliniskt område, eller gälla en hel institution.
De gränser som ställs in i läkemedelslistan bildar ett vägledande område, vilket minskar 
risken för att infusionerna blir fel. Pumpen varnar användaren när de värden som 
programmeras överskrider den rekommenderade gränsen (mjuk gräns) och förhindrar 
programmering av värden som överskrider den tillåtna gränsen (hård gräns).
Den fullständiga detaljerade informationen om läkemedelsbiblioteket finns i programvaran 
för Drug Library Editor Software. Mer information finns i användarhandboken för Drug 
Library Editor.

Kapitel 9: Läkemedelslista
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Kliniskt område (CCA)
Läkemedelslistan kan innehålla upp till 40 olika kliniska områden och upp till 8 500 unika 
läkemedelsprofiler. Varje kliniskt område kan innehålla upp till 1 000 läkemedelsprofiler, 
och varje unik läkemedelsprofil kan tilldelas mer än ett kliniskt område, upp till 
sammanlagt 40 000 läkemedel. Den unika konfigurationen av kliniskt område ställs in 
i läkemedelslistan. Lokala konfigurationer som gjorts när en läkemedelslista hämtats 
förblir giltiga tills användaren väljer ett kliniskt område eller stänger av pumpen. 

Ändra kliniskt område

Val av kliniskt område är tillgängligt även i följande fall:

• När pumpen slås På

• När pumpen är i viloläge, från menyn Allmänna inst.

• Under en pågående infusion (valt kliniskt område appliceras först när infusionen 
har avslutats)

Namnet på valt kliniskt område visas i indikatorfältet ovanför skärmens namn.

I inställningarna för det kliniska området ingår inte TPN-specifika 
inställningar. Tillåtna gränser för TPN och HVÖ kan endast ställas 
in lokalt av serviceteknikern.

Vid aktivering av Återuppta infusioner efter att pumpen har 
stängts av så bevaras den lokala konfigurationen tills den 
aktuella infusionen har slutförts.
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Välja kliniskt område när pumpen slås På

När läkemedelslistan har hämtats visas ett meddelande med frågan om du godkänner 
eller vill ändra det befintliga kliniska området (CCA).

> Så här godkänner el ler ändrar du kl iniskt område:

1. Slå på pumpen.

2. På skärmen Kliniskt område anger du antingen Godkänn eller Byt för det aktuella 
kliniska området:

• Om du vill godkänna det aktuella kliniska området trycker du på Godkänn.
Skärmen Start visas.

• Om du vill ändra det aktuella kliniska området trycker du på Byt. 
• På skärmen Välj klin område markerar du relevant kliniskt område.

a. På skärmen Obs! trycker du på OK.

Skärmen Start visas.

Du kan visa fler kliniska områden genom att trycka på Nästa.

Om det aktuella infusionssättet inte är tillgängligt i det valda kliniska 
området kommer pumpen att uppmana användaren att ändra 
infusionssätt.

Valet av kliniskt område ska ske i enlighet med sjukhusets 
lokala rutiner.

Om ett meddelande om att återuppta föregående infusion visas när 
pumpen sätts på, se Återuppta infusioner efter att pumpen har stängts 
av på sidan 182.
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Välja kliniskt område från menyn Allmänna inst.

> Så här ändrar du det aktuel la kl iniska området:

1. I verktygsfältet på skärmen Start trycker du på Alt. och väljer sedan Pump 
konfiguration  Allmänna inst.

2. Välj raden Aktuellt CCA.

3. På skärmen Välj klin område markerar du raden för det aktuella kliniska området.

4. Bekräfta det valda kliniska området genom att trycka på OK.

Skärmen Start visas.

Ändra kliniskt område under pågående infusion

> Gör så här för att ändra kl iniskt område under pågående infusion:

1. I verktygsfältet på skärmen Startad trycker du på Visa/Red.

2. I menyn Visa/Red. väljer du Visa system.

3. Välj raden Aktuellt CCA.

Du kan visa fler kliniska områden genom att trycka på Nästa.

Valet av kliniskt område ska ske i enlighet med sjukhusets 
lokala rutiner.

Alternativet Föregående infusion är otillgängligt (gråtonat) efter att 
det kliniska området har ändrats.

När du ändrar kliniskt område under en pågående infusion undras 
det kliniska området först när infusionen har avslutats.
Namnet på det valda kliniska området visas i indikatorfältet, två pilar 
på vardera sidan.
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4. På skärmen Välj klin område markerar du raden för det relevanta kliniska området.

5. Bekräfta valt kliniskt område på skärmen Obs! och tryck på OK.

Skärmen Visa/Red. visas.

6. Tryck på OK för att återgå till den pågående infusionen.

Du kan visa fler kliniska områden genom att trycka på Nästa.

Så här visar eller ändrar du nästa kliniska område: 
• I menyn Visa/Red. trycker du på Visa system.

• Tryck på Nästa kliniska område.

• Välj kliniskt område i listan.
Obs! Du kan visa fler kliniska områden genom att trycka på Nästa.

• På skärmen Obs! trycker du på OK.

Alternativet Föregående infusion är otillgängligt (gråtonat) efter att 
det kliniska området har ändrats.
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Programmera en ny infusion med läkemedelslistan
När en läkemedelslista har hämtats till Sapphire-pumpen ingår följande extra 
steg i programmeringsflödet: inmatning av läkemedelsnamn, läkemedelslista 
och läkemedelsprofil. Efter att användaren har valt läkemedelsprofil måste 
infusionsparametrarna matas in i enlighet med infusionssättet.

Lm namn

När en Ny infusion har startats visar pumpen skärmen Lm namn.
På skärmen Lm namn anger användaren namnet på läkemedlet med hjälp 
av knappsatsen och trycker sedan på Sök*. 

Om det läkemedel som eftersöks inte hittas i läkemedelslistan så kan användaren 
programmera en infusion utan att ange något läkemedel genom att trycka på 
Välj allmän i verktygsfältet.

Läkemedelslista

De filtrerade läkemedlen visas på skärmen Läkem. lista.
På skärmen Läkem. lista visas endast läkemedel som kan användas med det aktuella 
kliniska området och infusionssättet. När antalet läkemedel som kan användas är högre 
än 4, tryck på Nästa så visas fler läkemedel.

Sökningen på läkemedelsnamn är inte skiftlägeskänslig.

* Med hjälp av knappen Sök visas antingen alla läkemedel som finns tillgängliga 
om inte något tecken (bokstäver, siffror eller symboler) skrivs in eller så filtreras 
läkemedelsnamnen efter de tecken som skrivs in. Antalet läkemedel som 
överensstämmer med sökningen visas högst upp till höger på huvudskärmen.

Vid användning av ”Välj allmän” så ignoreras de särskilda 
läkemedelsbegränsningarna så att infusionen kan programmeras 
med endast gränserna för det kliniska området.
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Med. profiler

De möjliga profilerna för det läkemedel som har valts visas. I läkemedelsprofilen ingår 
värden för koncentration samt tillåtna och rekommenderade gränser. De läkemedel 
som kan användas definieras i enlighet med det kliniska område och infusionssätt 
som det har tilldelats. Ibland kan en läkemedelsprofil vara tillgänglig vid mer än ett 
infusionssätt. 
Varje läkemedelsprofil definieras med en av följande typer:

1. Ingen koncentration: Läkemedelskoncentration eller spädningsvolym krävs ej. 
Tillgängliga läkemedelsenheter är: mL/h, mL/min, mL/kg/h och mL/kg/min. 

2. Endast spädning: Lösningar där läkemedelsvolym inte krävs (t.ex. 100 mL). 
Tillgängliga läkemedelsenheter är: mL/h, mL/min, mL/kg/h och mL/kg/min. 

3. Partiell koncentration:

• Utan läkemedelsvolym Endsat Spädningsvolym definieras. Användaren 
ombeds ange läkemedelsvolymen (t.ex. _ mg/100 mL).

• Utan spädningsvolym Endast Läkemedelsvolym definieras. Användaren 
ombeds ange spädningsvolymen (t.ex. 10 mg/__ mL). 

4. Full koncentration: Både läkemedelsvolym och spädningsvolym anges. 

Mer information om hur en ny infusion programmeras med läkemedelslista i enlighet 
med det infusionssätt som har valts finns i:
Så här startar du en kontinuerlig infusion med läkemedelslista på sidan 95
Så här startar du en flerstegsinfusion med läkemedelslista på sidan 121
Så här startar du en intermittent infusion med läkemedelslista på sidan 138
Så här startar du en PCA-infusion med läkemedelslista på sidan 147
Så här startar du en PCEA-infusion med läkemedelslista på sidan 159
Så här startar du en Epidural intermittent infusion med läkemedelslista på sidan 170
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Rekommenderad gräns
De gränser som ställs in i läkemedelslistan bildar ett vägledande område, vilket minskar 
risken för att infusionerna blir fel.
Vid programmering av värden som överskrider det rekommenderade intervallet 
(rekommenderad gräns) visas skärmen Obs! med ikonen för tillämplig rekommenderad 
gräns samt information om vilken parameter som överskridits. Användaren kan 
antingen:

• Bekräfta meddelandet och fortsätta med det inmatade värdet.

• Backa och mata in ett nytt värde i stället för det första.

Figur 9.1.  Ikon för rekommenderad gräns 

> Så här bekräftar du meddelandet och fortsätter med det inmatade värdet:

På skärmen Obs! trycker du på OK och fortsätter programmeringen.

> Så här matar du in ett nytt  värde i  stäl let för det första:

På skärmen Obs! trycker du på Backa.
Mata sedan in ett nytt värde med hjälp av knappsatsen och tryck på OK. 

När en rekommenderad gräns har överskridits visas tillämplig ikon 
för rekommenderad gräns i indikatorfältet på Sapphire-pumpen 
under infusionen.

Skärmen Obs! och ikonen för rekommenderad gräns används endast 
när rekommenderade gränser har definierats i läkemedelslistan.

Aktuell infusion 
överstiger den 

rekommenderade 
övre gränsen

Aktuell infusion 
ligger under den 
rekommenderade 

nedre gränsen

Aktuell infusion överstiger 
både den övre och den nedre 

rekommenderade gränsen 
för olika parametrar
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Uppdatera läkemedelslistan med en ny version
Efter en uppdatering av läkemedelslistan blir användaren uppmanad att ange om 
läkemedelslistan ska uppdateras med den nya versionen eller inte när pumpen slås på.

> Så här uppdaterar du läkemedelsl istan med en ny version:

På skärmen Uppdatera trycker du på Ja. Pumpen startar uppdateringen av 
läkemedelslistan. I slutet av uppdateringen startas pumpen om och du blir 
ombedd att ange kliniskt område:

• Om det kliniska område som senast var aktivt finns i den nya läkemedelslistan visas 
skärmen Kliniskt område. Tryck på Godkänn så visas skärmen Start.

• Om det kliniska område som senast var aktivt inte finns i den nya läkemedelslistan 
så visas skärmen Välj klin område.

a. Välj relevant kliniskt område.

b. Bekräfta det nya kliniska området genom att trycka på OK.

Skärmen Start visas.

Läkemedelslistan ska uppdateras i enlighet med sjukhusets 
lokala rutiner.
Det kan ta ett par minuter att uppdatera den nya versionen 
av läkemedelslistan. Under den tiden är pumpen inaktiverad.

Om användaren väljer att inte uppdatera läkemedelslistan efter 
påslagning av pumpen kommer skärmen Uppdatera att visas 
nästa gång pumpen slås på.
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Sidan har lämnats tom avsiktligt
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Följande avsnitt innehåller en beskrivning av de olika typerna av larm och 
meddelanden som kan genereras av pumpen och en förklaring av hur man felsöker 
vanliga programmeringsproblem:

Larmöversikt ....................................................................................................... 235
Fel – Nivå 1, högprioritetslarm .............................................................................. 236
Larm – Nivå 2 Larm med hög prioritet ................................................................... 237
Meddelande – Nivå 3, larm med låg prioritet ......................................................... 240
Felsökning ........................................................................................................... 242

Larmöversikt

Sapphire-pumpen genererar tre olika typer av larm. Larmtyperna är kategoriserade 
efter hur brådskande behovet är ("Omedelbart svar" eller ”Uppmärksamhet behövs"). 
För alla larmtyper visas anvisningar för hur man ska fortsätta (och i förekommande fall 
hur man ska lösa problemet) på pekskärmen. Följande avsnitt innehåller information 
om vardera larmtyp. Larm relaterade till batteriproblem kan förhindras genom att följa 
de rekommenderade riktlinjerna för batterivård (Information om batteriskötsel on 
page 256)..

Kapitel 10: Larm och felsökning

Larmtyp Effekt på infusionen

Fel – Nivå 1, 
högprioritetslarm

Omedelbar respons krävs. Pumpen stängs av efter 3 minuter.

Larm – Nivå 2, 
högprioritetslarm

Omedelbar respons krävs. Infusionen slutar men kan återupptas.

Meddelande – Nivå 3, 
larm med låg prioritet

Användares uppmärksamhet krävs. Infusionen avbryts inte.
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Fel – Nivå 1, högprioritetslarm
Denna typ av larm kräver omedelbar uppmärksamhet från användaren. När det initieras 
hörs ett ljudlarm, larmlampan blinkar och den rekommenderade åtgärden visas på 
skärmen. Om pumpen är igång när larmet inträffar stoppas infusionen omedelbart och 
pumpen stängs av automatiskt inom 3 minuter. Infusionen kan inte återupptas.
Undantag: Larmet för urladdat batteri (placeras i denna kategori eftersom det leder till 
avstängning av pumpen inom 3 minuter) kan lösas och avlägsnas (infusionen kan 
fortsätta) genom att ansluta en strömförsörjning till pumpen.
Följande knappar kan användas under ett nivå 1-larm:

• Ljud av: Tystar ljudsignalen (pausa ljudet).

• Avstängning: Stänger av pumpen omedelbart.
När larmet Urladdat batteri förekommer ska du ansluta pumpen till en växelströmkälla.
Kontakta en auktoriserad servicetekniker när ett fellarm utlöses.

Larmnamn Skärmrubrik Visad text

Urladdat batteri Fel Pumpen stängs av automatiskt efter 
3 minuter. Anslut pumpen till ström.

Internt fel Fel Pumpen stängs av automatiskt efter 3 
minuter. Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker.
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Larm – Nivå 2 Larm med hög prioritet
Denna larmtyp kräver omedelbar användarrespons.
När det utlöses hörs ett ljudlarm, larmlampan blinkar och tillståndet som utlöste larmet 
(och rekommenderade åtgärder, om relevant) visas på skärmen.
Om larmet inträffar under en infusion stoppas infusionen automatiskt. Men du kan 
fortsätta infusionen efter att problemet har lösts. Anvisningar för hur du löser 
problemet visas på pekskärmen.
För att stänga av ett larms ljudsignal trycker du på skärmknappen Ljud av. Detta 
stänger av ljudsignalen i 2 minuter. Om problemet inte har åtgärdats efter 2 minuter 
återupptas larmljudet igen.
Undantag: Larmet för batteri nära slut (placeras i denna kategori eftersom det anses 
vara ett högprioritetslarm, även om det inte leder till automatiskt stopp för infusion) kan 
lösas och avlägsnas genom att ansluta en strömförsörjning till pumpen.

Figur 10.1.  Larm – Nivå 2, högprioritetslarmskärm

Följande funktionsknappar är tillgängliga under ett nivå 2, högprioritetslarm:

• Ljud av: Tystar ljudsignalen i 2 minuter (pausa ljud).

Att återställa dessa larm leder till att skärmen Pausad infusion visas. 
Om larmet inträffar när du programmerar en mittinfusionsåtgärd 
måste programmeringsprocessen startas om.
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• Ljud på: Återupptar ljudsignalen. 

• OK: Visar skärmen Pausad. Infusionen kan sedan återupptas när problemet är löst. 
Denna knapp blir tillgänglig efter att knappen Ljud av har tryckts.

• Prima: Aktiverar automatisk spolning. Knappen visas bara under larmet Luft i 
slangen.

Larmnamn Skärmrubrik Visad text

Infusion 
slutförd

Larm Larm VI: xxx mL
Hast: xxx.x mL/t
Total tid: xx:xx:xx t:min:sek

Luft i 
Aggregat

Larm Den ansamlade luften i slangen överskrider gränsen. Spola 
aggregatet. Om problemet uppstår igen, ta ut kassetten 
och sätt i den igen.

Spola aggregatet. Om problemet uppstår igen, ta ut 
kassetten och sätt i den igen.

Möjligt starkt omgivningsljus.
Minska exponeringen och kontrollera om spolning krävs.

Potentiell luft i 
aggregat

Larm Tryck på OK för att lösa problemet.

Felplacerad 
kassett

Larm Administreringskassetten saknas eller är felplacerad.Sätt i 
kassetten igen.

Sätt i kassetten igen. Kontrollera båda flänsarna innanför 
säkerhetsluckan. Kontakta en servicetekniker om 
problemet kvarstår.

Ta ut administreringskassetten. verifiera att 
kassettkammaren är ren och sätt i kassetten igen på rätt 
sätt. Kontakta en auktoriserad servicetekniker om larmet 
utlöses igen.

Kontrollera för 
ocklusion

Larm Se till att klämmorna är öppna och att infusionssetet inte är 
ockluderat.

Fel inf. hast. Larm 1.Ta ut och sätt tillb. adm.kassetten.$2.Ansl. pumpen till 
en$strömkälla. $Inträffar larm igen; kontakta auktoriserad 
tekniker.
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Ocklusion 
nedanför 
pumpen

Larm Avlägsna ocklusion genom att kontrollera att: 
1. Klämmorna är öppna; 2. Administrationskassetten är 
korrekt placerad; 3. Slangen inte är knickad; 4. Ingen 
tilltäppning vid utgångsanslutningen. När ocklusionen är 
borta trycker du på OK för att fortsätta.

Ocklusion Larm Avlägsna ocklusion genom att kontrollera att: 
1. Klämmorna är öppna; 2. Administrationskassetten är 
korrekt placerad; 3. Slangen inte är knickad; 4. Ingen 
tilltäppning vid ingångs- och utgångsanslutningarna. När 
ocklusionen är borta trycker du på OK för att fortsätta.

Uppströms 
ocklusion

Larm Avlägsna ocklusion genom att kontrollera att: 
1. Klämmorna är öppna; 2. Administrationskassetten är 
korrekt placerad; 3. Slangen inte är knickad; 4. Ingen 
tilltäppning vid utgångsanslutningen. När ocklusionen är 
borta trycker du på OK för att fortsätta.

Otillräckligt 
batteri

Larm Batterikapaciteten är för låg för aktuell hastighet. Anslut 
pumpen till strömförsörjningen.

Batteri nära 
slut

Larm Mindre än 10 minuter till batteriförbrukning. Anslut 

pumpen till strömförsörjningen.*

* Om larmtillståndet fortfarande finns kvar efter att du har tryckt på OK kommer meddelandet 
att uppmanas igen efter 3 minuter (pausat larm).

Larmnamn Skärmrubrik Visad text
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Meddelande – Nivå 3, larm med låg prioritet
Ett meddelande är ett larm som kräver användarnas uppmärksamhet så snart som 
möjligt. När det utlöses hörs ett ljudlarm, larmlampan blinkar och tillståndet som 
utlöste larmet (och rekommenderade åtgärder, om relevant) visas på pekskärmen.
För att tysta larmets ljudsignal, tryck på Ljud av - knappen. Detta stänger av 
ljudsignalen i 2 minuter. Om problemet inte har avhjälpts efter 2 minuter återupptas 
ljudsignalen.

Figur 10.2.  Exempel på skärm med meddelande

Om ett meddelande visas under infusion fortsätter infusionen och systemets drift. Även 
följande knappar kan användas:

• Ljud av: Tystar ljudsignalen i 2 minuter (pausa ljud).

• Ljud på: Sätter på larmljudet igen.

• OK: Bekräftar meddelandet och återgår till att visa föregående skärm. Om 
infusionen inte är klar återgår pumpen till skärmen Start. Denna skärmknapp 
aktiveras efter att man trycker på Ljud av. 
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Meddelandet (nivå 3 - lågprioritetslarm) visar följande fält:

Larmnamn Skärmrubrik Visad text

Låg 
batterinivå

Meddelande 30 minuter återstår innan batteriet är urladdat. Anslut 
pumpen till strömförsörjningen.

Batteripåminn
else

Meddelande Batteriet är slut. Kontakta en auktoriserad servicetekniker 
för att byta ut batteriet.

Batteriet är 
slut om 2 
veckor

Meddelande Batteriets livslängd går ut om 2 veckor. Kontakta 
auktoriserad servicetekniker.

Kontrollera 
batteriladdnin
gen

Meddelande Det gick inte att ladda batteriet helt. Kontrollera 
strömförsörjningen.

Pumpen 
misslyckades 
med årlig 
certifiering

Meddelande Pumpen klarade inte den årliga kalibreringen. Gå tillbaka 
till service.

Batteriet är 
slut om 2 
dagar

Meddelande Batteriets livslängd går ut om 2 dagar. Kontakta 
auktoriserad servicetekniker. Batteriet kunde inte laddas 
helt - kontrollera strömförsörjningen.

Luckan är 
öppen

Meddelande Luckan är öppen. Kontrollera kassettens placering och 

stäng säkerhetsluckan.*

* Om larmtillståndet fortfarande finns kvar efter att du har tryckt på OK kommer meddelan-
det att uppmanas igen efter 2 minuter (pausat larm).

Infusion nära 
slutet

Meddelande Inf. nästan slut.

Pump inaktiv Meddelande Pumpen har varit inaktiv i <xx> minuter.

Systemtempe
ratur utanför 
intervall

Meddelande Temperaturen i pumpsystemet är för hög/låg. Kontakta 
auktoriserad servicetekniker om larmet utlöses igen.

Nyckel fast Meddelande Nyckel fast. Släpp nyckeln.

Fördröjd 
omstart

Meddelande Fördröjd period är över.
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Felsökning
I följande lista beskrivs några vanliga programmeringsproblem och en förklaring ges för 
hur man löser dem.

Problem Sannolik orsak Lösning

Programmeringen 
kan inte slutföras. 
Funktionsknappen 
OK är inaktiverad och 
parameterintervallet 
visas i rött.

Den angivna parametern 
ligger utanför de 
säkerhetsgränser som har 
beräknats av pumpen.

Kontrollera ordinationen och 
skaffa en ny vid behov. Ange 
infusionsparametrar inom 
de tillåtna gränserna.

Alternativet Fördröj. 
visas inte på skärmen 
Starta.

Alternativet är inte 
aktiverat.

Aktivera inställningen Tillåt 
fördr. start (Konfigurera allmänna 
inställningar on page 194). Hög 
behörighetsnivån krävs.

Alternativet Förinst. 
program visas inte på 
skärmen Starta i något 
läge.

Alternativet är inte 
aktiverat.

Aktivera inställningen Förprog. 
(Startkonfigurationsmeny on 
page 198). Hög behörighetsnivån 
krävs.

Alternativet Föregående 
infusion visas inte på 
skärmen Starta i något 
läge.

Alternativet är inte 
aktiverat.

Aktivera inställningen Föregående 
infusion (Startkonfigurationsmeny on 
page 198). Hög behörighetsnivån 
krävs.

Laddningsdos 
(Klin. bolus) kan inte 
programmeras i PCA- 
eller PCEA-läge.

Alternativet är inte 
aktiverat.

Aktivera inställningen Tillåt 
KlinBolus (Menyn PCA-val on 
page 208 eller Menyn Alternativ 
i Epidural-läge on page 209). 
Behörighetsnivån Hög krävs.

Pumpen låses när en 
infusion börjar.

Funktionen Automatiskt 
patientlås är aktiverad.

Inaktivera inställningen Auto. 
patientlås (Konfigurera allmänna 
inställningar eller page 196). 
Hög behörighetsnivån krävs.
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Du måste ange 
ett lösenord för att 
ändra parametrar 
i Epidural-läge.

Funktionen 
Lösenordsbegäran 
är aktiverad.

Inaktivera inställningen 
Lösenordsbegäran (Menyn 
Alternativ i Epidural-läge on 
page 209). Behörighetsnivån 
Hög krävs.

Boluskontrollen med grå 
knapp svarar inte. 

Boluskontrollen med 
grå knapp har blivit 
bortkopplad från 
pumpen eller också är 
boluskontrollen med 
grå knapp kopplad 
till minihållaren 
tillsammans med en 
kommunikationskabel. 

• Återanslut boluskontrollen till 
pumpen. 

• Koppla bort 
kommunikationskabeln 
från minihållaren.

Boluskontrollen med blå 
knapp svarar inte.

Kontrollen har blivit 
bortkopplad från pumpen 
eller också används 
boluskontrollen med blå 
knapp och är kopplad till 
minihållaren i stället för 
till pumpen.

Återanslut boluskontrollen till 
pumpen.

Knappen Bolus visas inte 
i verktygsfältet under en 
kontinuerlig infusion.

Funktionen Tillåt bolus 
är inte aktiverad.

• Aktivera inställningen Tillåt 
bolus. Behörighetsnivån Tekniker 
krävs. Ytterligare information 
finns i servicemanualen.

• Läkemedelsprofilen i 
Läkemedelslistan har inte 
konfigurerats för att stödja bolus.

Kommunikationsfel 
när knappen på 
boluskontrollen 
trycktes ned.

Knappen på 
boluskontrollen trycktes 
ned under pumpstart.

Koppla bort boluskontrollen från 
pumpen, stäng av pumpen och 
återanslut boluskontrollen efter 
att ha slagit på pumpen.

Problem Sannolik orsak Lösning
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Pumpen laddar inte. • Strömförsörjningen har 
blivit bortkopplad från 
minihållaren.

• Strömförsörjningen var 
ansluten till pumpen 
under avstängning 
av pumpen.

• Strömförsörjningen 
fungerar inte.

• Kontrollera att 
strömförsörjningen är ansluten 
till minihållarens grenuttag.

• Koppla ifrån och återanslut 
strömförsörjningen till pumpen.

• Om strömförsörjningen inte 
fungerar ordentligt ska den 
bytas ut.

Återkommande larm 
om luft i aggregat.

Behandlingen är snart 
slutförd eller så är 
inställningarna för 
luftdetektion för känsliga.

Stäng klämmorna, ta ut 
administreringskassetten från 
pumpen och prima (skölj) setet 
manuellt. Om det inte löser 
problemet ska aggregatet bytas ut.
Om problemet fortfarande inte är 
löst ska du låta en servicetekniker 
granska och justera inställningarna 
för luftdetektion.

Återkommande 
ocklusionslarm.

Ocklusionsproblemet har 
inte lösts ordentligt.

• Stäng klämmorna, ta ut 
administreringskassetten från 
pumpen, koppla bort patienten 
och prima (skölj) setet manuellt.

• Byt ut aggregatet.

• Byt infusionsställe.

Ocklusionslarm utlöses 
omedelbart efter att 
infusionen startats.

Det mottryck som orsakas 
av den kateter som 
används för behandlingen 
är för högt vid 
programmerad hastighet.

Minska mottrycket genom att 
antingen byta ut katetern eller 
minska infusionshastigheten.

Problem Sannolik orsak Lösning
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Skärmsläckaren visas 
inte.

• Skärmsläckaralternativet 
är inte aktiverat.

• Pumpen är inte 
i tillämpligt läge.

• Aktivera alternativet 
Skärmsläckare (se Konfigurera 
allmänna inställningar on 
page 194)

• Skärmsläckaren visas inte om 
pumpen är i något av följande 
tillstånd: Pausad, Fördröjd 
infusion, slut på behandling 
HVÖ, under larm, när skärmen 
vidrörs, när man trycker på en 
knapp eller under bolustillförsel

Pumpen gör paus vid 
programmering av en 
sekundär.

Pumpen är inte ansluten till 
ett växelströmuttag, och för 
tillfället är batterieffekten 
inte tillräcklig för att stödja 
både den primära 
slanghastigheten och 
programmeringen av den 
sekundära slangen.

Anslut pumpen till ett 
växelströmsuttag och välj 
att fortsätta den primära 
eller starta den sekundära.

Snabb urladdning av 
AA-batterierna.

Strömförsörjningen är 
ansluten till pumpen, men 
inte till eluttaget, medan 
EBP är ansluten till 
pumpen.

Koppla bort strömförsörjningen 
från pumpen. 

Pumpen slås inte på när 
den ansluts till EBP.

Internt batteri ligger under 
den spänningsnivå som 
krävs för att pumpen ska 
aktiveras.

• Om en stabil spänningskälla 
finns tillgänglig ansluter du 
strömförsörjningen till pumpen. 

• Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att byta 
ut det interna batteriet.

Problem Sannolik orsak Lösning
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Pumpen visar inga 
tecken på anslutning när 
den är kopplas till EBP.

• EBP har inte fästs på 
rätt sätt. 

• AA-batterierna 
har placerats fel 
i batterifacket.

• AA-batterierna 
är urladdade.

• Koppla loss EBP och sätt fast 
den igen enligt instruktionerna.

• Koppla loss EBP, kontrollera 
att AA-batterierna sitter som 
de ska och fäst EBP igen enligt 
instruktionerna.

• Koppla loss EBP, byt ut 
AA-batterierna mot nya färska 
AA-batterier och fäst EBP igen 
enligt instruktionerna.

Problem Sannolik orsak Lösning
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Följande avsnitt innehåller en beskrivning av korrekt rengöring, förebyggande 
underhåll och förvaringsrutiner för pumpen och batteriet:

Rengöra och desinficera pumpen .......................................................................... 247
Rengöring av elektriska kontakter till Sapphire-tillbehör .......................................... 252
Förebyggande underhåll ....................................................................................... 254
Information om batteriskötsel .............................................................................. 256
Transport och förvaring ........................................................................................ 259

Rengöra och desinficera pumpen
Sapphire-pumpen och alla dess komponenter måste först rengöras och sedan 
desinficeras enligt sjukhusets/vårdgivarens rutiner för flerpatientsanvändning 
mellan användning på olika patienter.

Rengöring och desinficering av pumpen omfattar att torka av den med Dispatch® 
(Caltech) bruksfärdiga torkdukar.

Extra rengörings- och desinfektionsmedel:

• Virex® II 256

• Virox® AHP 5 RTU, Diversey

• Klor DeTM (klorintabletter)

• 70-procentig isopropylalkohol

Kapitel 11: Underhåll och förvaring

Vid rengöring, vänta en minut.
För desinfektion, 15 minuters väntetid.
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 Rengöra och desinficera: Säkerhetsföreskrifter

Före och under rengöring ska följande säkerhetsriktlinjer och rekommendationer följas:

• Infusionspumpen får endast rengöras av personer som har genomgått utbildning 
i hur den här typen av medicinsk utrustning ska underhållas

• Innan du rengör/desinficerar pumpen ska du kontrollera att:
• Pumpen är bortkopplad från patienten.
• Pumpen är bortkopplad från alla anslutningar, set och tillbehör.
• Pumpen är avstängd.

• När du rengör/desinficerar pumpen får inte vätska tränga in i pumphuset, 
högtalarhålen eller batteriutrymmet.

• Använd inte ångautoklav och sterilisera inte med etylenoxid. Sänk inte ned 
någon del av pumpen i vätska.

• Använd inte sprej- eller aerosolrengöringsprodukter.

• Kassera alla rengörings-/desinficeringsmaterial enligt lagar och förordningar 
för smittförande avfall.

• Rengör eller desinficera inte pumpen med flytande blekmedel.

Innan du använder annat material än de produkter som anges ovan 
för rengöring och desinficering av Sapphire Infusions-pumpen, se till 
att de är listade i Eitan Medical officiella godkända materiallista 
(publicerad på https://eitanmedical.com).

Pumpen måste få torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.

http://www.eitanmedical.com
http://www.eitanmedical.com
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Rengörings- och desinfektionsförfarande

Rengöringsförfarande

Följande procedur förklarar hur du rengör pumpen grundligt med godkända medel 
(listade ovan):

> Så här rengör du pumpen:

1. Stäng av pumpen och koppla bort nätsladden från uttaget på Sapphire-pumpen.

2. Använd lämpligt spädningsförhållande enligt tillverkarens anvisningar.

3. När lösningen är klar ska du applicera lösningen på en trasa eller svamp och vrida 
ut den så att det inte droppar.

4. Torka av utsidorna med fram- och tillbakagående rörelser, vertikalt och horisontellt 
(främst på pumphuset). 

5. Avtorkningen bör appliceras med normal kraft, några gånger på samma platser 
(minst två gånger) för att verifiera fullständig täckning av de områden som ska 
rengöras grundligt.

6. Riktlinjer för rengöring/desinficering av specifika pumpkomponenter finns 
i tabellen nedan.

7. När den noggranna rengöringsprocessen är klar bör pumpen torkas i 10 minuter.

8. Torka pumpen med en ren och torr trasa.

Rengörings-/desinfektionslösning Tillverkare

Dispatch® (Caltech) bruksfärdiga torkdukar Caltech

Virex® II 256 Diversey

Klor DeTM (klorintabletter) Concept

70-procentig isopropylalkohol Generiskt (alla märken som innehåller 70% 
isopropylalkohol utspädd i vatten)

Virox® AHP 5 RTU Diversey
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9. Inspektera enheten efter synlig smuts efter rengöringsprocessen (men före 
desinfektionsförfarande) för att säkerställa att enheten rengörs mellan användning 
före desinfektion. Upprepa rengöringsprocessen (1 till 8 ovan) om enheten har 
kvar synlig smuts efter rengöring.

Desinfektionsförfarande

Nedan förklaras hur du desinficerar pumpen med godkända medel (anges i Rengörings- 
och desinfektionsförfarande på sidan 249):

> Så här desinf icerar du pumpen:

1. Utför steg 1–6 i rengöringsprocessen som specificeras ovan.

2. Byt ut trasan eller svampen mot en ny och upprepa steg 3–5 (specificeras 
i rengöringsprocessen ovan) ytterligare två gånger (sammanlagt 3 cykler).

3. När desinfektionsprocessen är klar ska pumpen få torka i 15 minuter.

4. Torka pumpen med en ren och torr trasa.

Pumpen måste få torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.

Pumpen måste få torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.



Underhåll och förvaring 251

Riktlinjer för rengöring/desinficering av specifika pumpkomponenter

Riktlinjer för rengöring/desinficering av specifika pumpkomponenter finns 
i följande tabell:

Upparbetning av pumpen när den använts av samma patient 
flera gånger

När Sapphire-pumpen används av en och samma patient flera gånger måste pumpen 
och alla dess komponenter först rengöras och sedan desinficeras med 70 % 
isopropylalkohol. 

Komponent Rekommendationer för rengöring

LCD-skärm Torka ordentligt med en urvriden svamp. Undvik att repa 
LCD-panelen. Se till att det inte tränger in någon vätska 
i högtalarhålen överst på panelen.

Sensorspetsar Rengör fingertoppen på sensorn noggrant med endast en fuktig 
trasa eller svamp.

• Intern vit panel 

• Luftbubbeldetektor 
(på den interna vita 
panelen)

• Förankring (på den 
interna vita panelen)

• Låskugge (på den 
interna vita panelen) 

• P till C-kontakt, 
strömkommunikationsk
ontakt

Den här delen ska hållas fri från främmande material och smuts. 
Använd vid behov skumtoppar fuktade med rengöringslösning 
för att rengöra kontakten noggrant, särskilt runt de 4 spetsarnas 
rötter med användning av normal fingerkraft. Se till att toppen 
kommer åt alla områden, helst två gånger.

Obs! Avtorkningen bör om möjligt ske med vertikala eller 
horisontella rörelser, medan mer svåråtkomliga områden ska 
torkas av med en roterande rörelse (minst 3 dubbelriktade 
rotationer, medurs-moturs).
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Användaren måste rengöra och desinficera pumpen under följande förhållanden 
(det som inträffar först av de tre):

• Varje gång det finns synlig smuts.

• En gång i veckan.

• Efter förvaring i patientens hem, även om den inte använts.

Anvisningarna för rengöring och desinfektion är identiska med Rengörings- och 
desinfektionsförfarande på sidan 249.

Rengöring av elektriska kontakter till Sapphire-tillbehör
Rengöring av elektriska kontakter på alla tillbehör är ENDAST begränsad till 
användning av 70% isopropylalkohol (IPA).

1. Placera tillbehöret på en ren och stabil yta.

2. Applicera IPA 70% lätt på en trasa eller svamp.

3. Vrid ur trasan/svampen innan du rengör den så att den inte droppar på tillbehöret 
som ska rengöras.

4. Torka roterande i minst 3 dubbelriktade rotationer (medurs- moturs).*

* Var försiktig så att du inte applicerar överdriven kraft på kontakten under torkning
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Figure 11.1.  Rengöring av elektriska kontakter

5. Var försiktig och undvik att droppa lösningen i stiften eller porerna på den 
elektriska kontakten.

6. Låt IPA lufttorka i minst 3 minuter innan du ansluter till strömmen.
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Förebyggande underhåll
I följande avsnitt beskrivs:

Rutininspektion och underhållsåtgärder ................................................................ 254
Larmtest ............................................................................................................. 255
Kalibrering .......................................................................................................... 255

Rutininspektion och underhållsåtgärder

Följande avsnitt innehåller riktlinjer för hur man inspekterar och sköter pumpen före 
och efter användning.

 Preliminär inspektion

Innan du använder Sapphire-pumpen och dess tillbehör ska du kontrollera om pumpen 
har några tecken på mekanisk skada.

Förfaranden efter användning

Följande utrustningskontroller ska utföras varje gång pumpen har använts och vid 
behov:

Var försiktig så att du inte tappar pumpen. Om pumpen har tappats 
eller verkar vara skadad, sprucken eller bucklig ska den returneras till 
den lokala återförsäljaren för inspektion.

Använd inte pumpen om du hittar någonting som kan vara ett 
tecken på försämrad systemfunktion. I sådana fall ska du kontakta er 
organisations medicintekniker eller en Eitan Medical-godkänd 
servicetekniker.

Pumpkomponent Åtgärd

Pumphus Leta efter sprickor och bucklor.

Strömsladd Kontrollera att strömsladden är oskadad. Kontrollera hela 
sladdens längd och kontakten.
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Larmtest

Ett manuellt test av följande larm bör utföras minst en gång om året. Larmtest kan 
utföras som en del av den årliga kalibreringen.
För manuellt larmtest av Sapphire Epidural pump, se testprotokollen tillgängliga för 
auktoriserade servicetekniker (för mer information, se servicehandboken)

Om inget larm genereras kontaktar du din lokala återförsäljare eller en auktoriserad 
servicetekniker. 

Kalibrering

För att säkerställa ett korrekt flöde ska en auktoriserad serviceleverantör kontrollera 
pumpen minst en gång om året, dvs. utföra en årlig kalibrering. Ytterligare information 
om årliga underhållsrutiner som ska utföras av servicetekniker eller certifierade 
serviceleverantörer finns i servicemanualen till Sapphire infusionspump.

Innan du testar larmen ska du koppla bort aggregatet från patienten.

Testnamn Förfarande

Larmet Luft i Aggregat Anslut ett nytt Sapphire-aggregat till pumpen utan att ansluta det 
till infusionsbehållaren. Starta en infusion med en hastighet på 
100 mL/h. Ett larm om Luft i Aggregat ska utlösas.

Ocklusionslarm Starta en infusion med en hastighet på 600 mL/h under 
5 minuter. När pumpen är igång stänger du uppströmsklämman. 
Ett larm om ocklusion uppströms ska utlösas. 
Testa larmet Ocklusion nedströms genom att upprepa 
ovanstående test, men stäng istället klämman eller nyp 
av slangen nedströms när pumpen är igång.

Operatören ska stå 1 meter från pumpen och verifiera att han/hon 
kan höra och se larmet.

Ytterligare information om larmet om Luft i Aggregat och 
ocklusionslarmet finns i Larm – Nivå 2 Larm med hög prioritet på sidan 237.
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Information om batteriskötsel
Sapphire-pumpen kan användas med batteri vilket gör att pumpen kan användas under 
ett strömavbrott, under patienttransport och i ambulerande vård. När du arbetar med 
batteriström (frånkopplad från huvudströmförsörjningen) anger ikonen för batteriets 
laddningsnivå i det övre högra hörnet av indikatorfältet återstående batterikapacitet. 
Kontrollera ikonen för batteriets laddningsnivå regelbundet:

Batteriets driftstid beror på batteriets skick, som varierar beroende på 
temperaturförhållandena och omfattningen av tidigare användning av batteriet.
Använd enheten (med batteri) vid rumstemperatur (25 °C) för optimal prestanda.
Ett larm utlöses när det är 30 minuter kvar till batteriets urladdning och igen när det är 
10 minuter kvar. Tiden kan bero på tillförselhastigheten, hur ofta du trycker på 
knapparna och om skärmljuset är på. När larmet om urladdat batteri ljuder eller efter 
en längre tids förvaring ska du ansluta pumpen till strömförsörjningen.
Meddelanden börjar visas på pumpens huvudskärm 2 veckor innan batteriet är slut. 
När batteriet är slut får du slutföra pågående infusion i pumpen och sedan stängs den 
av. Se till att testa batterierna minst en gång om året och byt ut batterierna vartannat år 
eller var 500: e laddningscykel, beroende på vilket som kommer först.

Antal stolpar i ikonen Ungefärlig återstående batterikapacitet

5 100 %

4 75 %

3 50 %

2 25 %

1 Låg

Du kan också kontrollera batteriets status med hjälp av menyn Alt. 
Ytterligare information finns i Visa systemparametrar på sidan 202.
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Batteriklassificering
Standarden UL 1642 för litiumbatterier klassificerar det litiumjonbatteri som används 
i Sapphire-pumpen enligt följande:

• Sekundärt batteri (laddningsbart)

• Ska bytas av servicetekniker

Information om batterisäkerhet
När du arbetar med batteriet ska du följa säkerhetsföreskrifterna och 
rekommendationerna nedan.

 Säkerhetsriktlinjer för batteriet

• Se till att endast använda laddningsbara Sapphire-litiumjonbatterier (Li-jon).

• Om det förekommer rost, dålig lukt, överhettning och/eller andra konstigheter när 
du använder batteriet första gången ska du returnera det till din lokala återförsäljare.

• Undvik kontakt med vatten. Sänk inte ned batteriet i vatten.

• Öppna inte batterihöljet.

• Förvara batterier i en sluten kartong.

• Temperaturen för korttidsförvaring ska vara under 35 °C.

• Undvik att batteriet utsätts för direkt solljus.

Långtidsförvaring av batterier

När du förvarar batterier under en längre tid ska du se till att följande förhållanden råder:

• Välventilerad lokal, i en atmosfär utan frätande gaser

• Miljö med låg luftfuktighet (rekommenderas upp till 50% RH)

• Förvaringstemperaturen ska vara mellan -20 °C och +35 °C. Rekommenderad 
temperatur är 23 °C ±3 °C.

Förvaring i låga temperaturer kan påverka batteriets ursprungliga 
prestanda. Förvaring i höga temperaturer kan försämra batteriets 
prestanda.
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Ladda batteriet

Innan du använder Sapphire-pumpen första gången måste du ladda batteriet i minst 
6 timmar. Batteriet måste också laddas om det har varit bortkopplat från pumpenheten 
mer än 6 månader. När pumpen förvaras ska batteriet laddas minst var 12:e månad.
Pumpen kan användas när det laddas.

För att spara på batteriet kan du ansluta pumpen till strömförsörjningen med hjälp 
av laddaren när det är möjligt.

> Så här laddar du batteriet:

1. Koppla den dedikerade och avsedda Sapphire elströmssladden till 
elströmsuttaget. 

2. Koppla strömsladden med den vita pilen uppåt till Sapphire-pumpens strömuttag 
eller till anslutningsdelaren.

3. Kontrollera att laddningsindikatorn är på (blinkar gult) på pumpens framsida.

För att förhindra ihoptrasslade anslutningar som kan leda till strypning 
när pumpen är ansluten till laddaren, ska du se till att pumpen är 
ordentligt ansluten till strömförsörjningen, att minihållaren är 
ordentligt fäst på en droppställning och att strömsladden är säkrad.

När pumpen är ansluten till en strömkälla och laddar så blinkar 
laddningsindikatorn (gul). Om pumpen stängs av visas tillverkarens 
logotyp på skärmen medan pumpen laddar.

Innan du laddar batteriet ska du se till att enheten är helt torr. 
Om du inte gör det kan patientsäkerheten riskeras.
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Batteriunderhåll

Du kan maximera batteriets hållbarhetstid genom att utföra följande rutiner med jämna 
mellanrum.

Transport och förvaring
Pumpen ska alltid transporteras i en skyddande låda som är invändigt vadderad med 
dämpningsmaterial. Det är bäst att använda originalförpackningen. Under hantering 
och transport ska pumpen och lådan skyddas från vatten, hög luftfuktighet och 
värmekällor.
Pumpen måste förvaras i en ren och torr miljö så att den skyddas mot längre tids 
exponering för damm och fukt. Pumpen bör vara strömansluten under förvaringen 
så att batteriet hålls fulladdat. Om pumpen kopplas bort från strömförsörjningen eller 
om den förvaras utan att vara strömansluten under flera månader ska batterinivån 
kontrolleras och batteriet laddas innan pumpen används (Ladda batteriet på sidan 258).
Oavsett förvaringsperiod ska du se till att administreringskassetten från Sapphire har 
kopplats bort från pumpen och att säkerhetsluckan över pumpmekanismen är stängd. 
Specifika rekommendationer för förhållanden för långtidsförvaring finns i följande tabell.

Frekvens Åtgärd

Efter varje användning 
av pumpen

Kontrollera batteriets laddningsstatus och ladda det vid 
behov.

Vartannat år eller efter 
500 laddningar

Byt ut batterierna.

Förhållande Parametrar

Temperatur -40 °C till +70 °C

Relativ luftfuktighet 15 % RH till 95 % RH

Atmosfärtryck 50 kPa till 106 kPa (500 hPa till 1 060 hPa)
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Sidan har lämnats tom avsiktligt
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I följande avsnitt presenteras de tekniska specifikationer som gäller för pumpen 
och dess komponenter:

Pumpens noggrannhet ......................................................................................... 261
Pumpspecifikationer ............................................................................................ 269
Genomsnittlig bolusvolym efter ocklusion .............................................................. 271
Miljöspecifikationer ............................................................................................. 272
Meddelande om elektromagnetisk kompatibilitet ................................................... 274

Pumpens noggrannhet
Följande diagram och kurvor kommer från noggrannhetstester av pumpen som 
beskrivs i standarden IEC60601-2-24. Testning utfördes under normala förhållanden vid 
rumstemperatur (25 °C, 72 °F).
Normala förhållanden för att en optimal noggrannhet på ±2,5 % ska kunna garanteras:

• Vätskenivån ska vara 50 cm ovanför pumpen

• Inget mottryck ska förekomma på grund av kateterns storlek eller höjdskillnad 
mellan pumpen och infusionsstället

• Rumstemperatur (25 °C vid 30–60 % RH)

• Lufttryck vid havsytan (101 kPa)

• IV-läkemedel med vattenliknande egenskaper

Kapitel 12: Tekniska specifikationer
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En nivåspecifikation för flödeshastighetsnoggrannhet presenteras nedan med praktisk 
information om pumpens noggrannhet under nominella och gränsförhållanden enligt 
pumpens specifikationer:

Nivåspecifikationer för flödeshastighetsnoggrannhet

Noggrannhet i ett brett spektrum av praktiska användningsfall.
 

Effekt av behandlingsrelaterade parametrar på flödeshastighetsnoggrannhet vid 
normala Miljöförhållanden

Områden

Låg Nominell Hög

Hastigheter 
(mL/t)*

* Testning rapporteras endast under 2:a och 96:e timmen

0,1 0,1 upp till 999 999

Noggrannhet ± 2,5 % för alla tre områden

Bolus
Hast: 10 mL/h
Volym: 0,1 mL

Hast: 125 mL/h
Volym: 1 mL

Hast: 600 mL/h
Volym: 20 mL

Hast: 999 mL/h
Volym: 30 mL

Noggrannhet ± 2,5 % för alla tre områden
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Inverkan av externa/miljömässiga parametrar på flödeshastighetsnoggrannhet

Temperatur (°C)*

* Testning utfördes endast vid 600 mL/t.

5–15 15–30 30–40

Noggrannhet Upp till -3,6 % ±2,5 % Upp till +3,5 %

Altitud (Ft)†

† Testning utfördes endast vid 25 mL/t.

-978 (Döda Havet) 
upp till havsnivå

Havsnivå till 3600
3600–10,000 

(t.ex vissa städer i 
delstaten Colorado)

Noggrannhet Inom 2,5 % för alla tre områdena

Mottryck (bar)
-0,133 upp till 0 

(kräver en 
kombination av 

extrema 
parametrar, t.ex. är 
patienten mer än 

1,5 m under 
pumpen när man 
använder en smal 

kateter)

0-0,2 0,2-0,5‡

‡ Högre mottryck (t.ex. från användning av tunna katetrar, backventiler, filter) kommer att 
resultera i ytterligare avvikelser: varje ökning med 0,05 bar kommer att resultera i avvikelse 
på -3% i noggrannhet. 

Noggrannhet ±2,5 % ±2,5 % ±5 %

Huvudhöjd (m) -0,5 -0,5 upp till +0,5 0,5

Noggrannhet ± 2,5 % för alla tre områden**

** När du använder tillbehör (t.ex. PCA-låsboxar, stor ryggsäck för användning i hemmet och 
extern batterienhet) där behållarens höjd avviker mer än 50 cm över eller under pumpen, 
kan det finnas avvikelser i pumpens noggrannhet. En förändring av huvudhöjden (förän-
dring av vätskenivån ovan eller under pumpen) på ± 25 cm över de angivna värdena kan 
resultera i avvikelse i noggrannhet på ± 1%.
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Effekt av viskositet
Tabellen nedan visar de flödeshastigheter som krävs för att upprätthålla 
leveransnoggrannheten vid en värsta fall viskositet på 10,8 cP..

Start- och trumpetkurvor

Startkurvorna representerar startflödet i förhållande till drifttiden för de två första 
timmarna från infusionens början. De visar tillförselns stabilitet till följd av mekanisk 
överensstämmelse och ger en visuell framställning av homogeniteten. Startkurvorna 
genererades i enlighet med standarden IEC 60601-2-24.

Precis som i alla infusionssystem kan Sapphire-pumpmekanismens rörelser och 
variationer eller externa faktorer orsaka variationer i hastighetens noggrannhet. 
Förhållanden som kan orsaka flödesvariationer omfattar:

• Infusionsbehållarens placering

• Vätskans densitet

• Positivt och negativt tryck

• Omgivningstemperatur

• Användning av pumpen utanför de rekommenderade driftsgränserna

Trumpetkurvorna har fått sitt namn efter sin karaktäristiska form och har tagits fram 
i enlighet med IEC 60601-2-24. De visar flödeshastighetens avvikelse från den 
programmerade hastigheten över tid i procent. Den horisontella axeln representerar 
observationsintervallen i tid.

Flödeshastighet (mL/t)

25 125 300 600 999

Genomsnittlig -1,13 % -3,47 % -3,10 % -5,43 % -11,49 %

STDev 0,82 % 1,12 % 2,48 % 1,98 % 0,32 %
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Under långa observationsintervall har korttidsvariationerna liten effekt 
på noggrannheten vilket kan utläsas av den platta delen av kurvan. 
När observationsintervallet minskar har korttidsvariationerna större 
effekt vilket kan utläsas av trumpetens ”mun”.

Figur 12.1.  Startkurva för infusionen, testperiodens 2 första timmar, 
1 mL/h
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Figur 12.2.  Trumpetkurva, infusionens andra timme, 1 mL/h

Figur 12.3.  Trumpetkurva, infusionens 24:e (sista) timme, 1 mL/h
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Figur 12.4.  Startkurva för infusionen, testperiodens 2 första timmar, 
25 mL/h
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Figur 12.5.  Trumpetkurva, infusionens andra timme, 25 mL/h

Figur 12.6.  Trumpetkurva, infusionens 24:e (sista) timme, 25 mL/h
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Pumpspecifikationer
I följande tabell listas och beskrivs pumpspecifikationerna.

Parameter Beskrivning

Mått 143 x 96 x 49 mm (H x B x D) 

Vikt (exklusive batterier) 418 g

Pumpmekanism Volymetrisk enkanalig, med integrerad tryckgivare

Lägen för infusionstillförsel Kontinuerlig (med och utan en sekundär slang), PCA, 
Intermittent, Flersteg, TPN, Epidural (PCEA, Intermittent 
epidural)

HVÖ-hastighet Upp till 20 mL/h i steg om 0,1 mL/h

Noggrannhet ±2,5 % (beror på yttre förhållanden som slangar, tryck, 
behållarens placering i förhållande till pumpen, lufttryck, 
fuktighet och temperatur)

Defibrillatorskydd – 
återhämtningstid

Max 1 sek

Flödeshastighet 0,1–99,9 mL/h (i steg om 0,1 mL/h)
100–999 mL/h (i steg om 1 mL/h)

Volym (VSSI) 0,1–9 999 mL i steg om 0,1 mL

Infusionsenhet Volymetrisk, peristaltisk

Extern strömförsörjning 100–240 V, 50–60 Hz, 0,6 A

Batteri • Laddningsbart Li-jon-batteri 7,4 V, 1 960 mA/h

• 24 h vid 125 mL/h (när batteriet är fulladdat och 

bakgrundsljuset avstängt)* 
• Laddningstid: upp till 6 timmar (när pumpen inte 

är i drift)

Adapter Växelströmsadapter 10 VDC/2,0 A 

Säkringsmärkdata T 1,6 A, 250 V

Ocklusion nedanför pumpen Upp till 17,4 PSI (1,2 bar eller 900 mmHg)
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Drifttemperatur +5 °C till 40 °C

Larm Se den fullständiga listan över larm i Kapitel 10: Larm och 
felsökning på sidan 235.

Spola Manuell eller automatisk spolning (600 mL/h eller från 
larmet Luft i slang 900 mL/h).

Sensorer • Sensorn för luft i aggregat: Känner av både 
enstaka luftbubblor i storleken 0,02–0,5 mL och 
ansamlingar av luftbubblor i storleken 0,02–0,1 mL. 
Det önskade storleksintervallet för alternativen kan 
anges av serviceteknikern.

• Sensorn för ocklusion ovanför/nedanför pumpen

• Sensorn för öppen lucka

• Temperatursensorn

* Specifikationen på 24 timmar @ 25 mL/t testades vid en omgivningstemperatur med en 
medicin/vätska med viskositet av 1 cP (vattenliknande). Testresultaten stöder driftstid på 
minst 24 timmar (baserat på 90 % tillförlitlighet och 95 % konfidensnivå). Effekten av värsta 
fall (i) Hastighet, (ii) Temperatur och (iii) viskositetsparametrar på batteriets driftstid 
utvärderades separat:
• Vid en hastighet av 800 mL/t kommer driftstiden att minska till 18 timmar

• Vid en temperatur av 5 ºC – ingen minskning under 24 timmar sker

• Vid viskositet på 10,8 Cp – ingen minskning under 24 timmar sker

Parameter Beskrivning
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Genomsnittlig bolusvolym efter ocklusion
I följande tabell presenteras den genomsnittliga tiden innan ett larm om ocklusion 
nedanför pumpen utlöses, samt bolusvolymen efter ocklusion, vid en hastighet 
på 25 mL/h.

I följande tabell presenteras den genomsnittliga tiden innan ett larm om ocklusion 
nedströms utlöses, vid en hastighet på 0,1 mL/h.

Parameter Tryck

0,4 bar 1,2 bar

Genomsnittlig bolusvolym 
efter ocklusion nedanför 
pumpen

0,135 mL 0,75 mL*

* Under enstaka feltillstånd

Genomsnittlig tid före larmet 
ocklusion nedströms

38 sek 3 min

Parameter Tryck

0,4 bar 1,2 bar

Genomsnittlig tid före larmet 
ocklusion nedströms

2,5 timmar 12,5 timmar

Om en ocklusion uppstår (uppströms eller nedströms) ska 
ocklusionen rensas, vilket du gör genom att koppla bort 
aggregatet från patienten och spola aggregatet. När du spolar 
manuellt ska du stänga klämmorna och koppla bort patienten från 
aggregatet innan du lossar administreringskassetten från pumpen.
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Miljöspecifikationer
Pumpen ska användas inom de temperatur- och luftfuktighetsgränser som anges 
nedan. Pumpen och aggregatet får inte förvaras under förhållanden utanför dessa 
temperatur- och luftfuktighetsgränser eftersom de kan skadas. Förvara inte pumpen 
med batteriet installerat under långa perioder.

Driftförhållanden

Tillämpa följande driftförhållanden:

Miljöförhållanden för transport och förvaring

När pumpen transporteras eller förvaras ska följande förhållanden tillämpas:

Förhållande Information/intervall

Driftläge Långvarig infusionsanvändning

Luftfuktighet 15 % till 95 %
15 % till 90 % vid övergående tillstånd

Temperatur +5 °C till 40 °C
-20 °C (-4 °F) till + 50 °C (122 °F) vid övergående 
tillstånd

Atmosfärtryck 70 kpa till 106 kpa 

Förhållande Information/intervall

Atmosfärtryck 50 kPa till 106 kPa (500 hPa till 1 060 hPa)

Relativ luftfuktighet 15 % till 95 %

Temperatur -40 °C till +70 °C

Montera inte isär den del av Sapphire-pumpen som 
pumpmekanismen och elektroniken sitter i. Det får endast utföras av 
behörig personal. Eitan Medical Ltd. har inte någon skyldighet att 
tillhandahålla teknisk service om detta inte följs..
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När batterierna förvaras separat från pumpen ska följande 
förvaringstemperaturintervall tillämpas:

I följande lista finns riktlinjer om miljöförhållanden och situationer som ska undvikas 
när man arbetar med pumpen eller förvarar pumpen:

• Undvik platser med otillräcklig ventilation.

• Undvik platser där det kan förekomma plötsliga stötar eller plötslig vibration.

• Undvik fuktiga platser eller platser där luftfuktigheten kan öka avsevärt.

• Undvik platser med stora temperatursvängningar.

• Undvik platser som är exponerade för direkt solljus.

• Undvik platser i närheten av en elektrisk värmeapparat.

• Undvik platser som är exponerade för kemikalier eller explosiva gaser.

Typ av förvaring Temperaturintervall

Korttidsförvaring <40 ºC

Långtidsförvaring -20 °C till +35 °C
Rekommenderad: 23 °C ±3 °C

Förvaring i låga temperaturer kan påverka batteriets ursprungliga 
prestanda. Förvaring i höga temperaturer kan försämra batteriets 
prestanda.
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Meddelande om elektromagnetisk kompatibilitet
I följande avsnitt finns information om tester och rekommendationer angående:

Elektromagnetisk strålning ................................................................................... 274
Elektromagnetisk immunitet ................................................................................. 275
Rekommenderade separationsavstånd från mobil RF-kommunikationsutrustning ...... 278

Elektromagnetisk strålning
Pumpen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. 
Kunden eller användaren av pumpen ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Emissionstest Överensstämmelse Riktlinje för elektromagnetisk miljö

RF-emission CISPR 11 Grupp 1 Pumpen använder endast RF-energi 
för interna funktioner. Därför är 
RF-emissionerna mycket låga och 
orsakar sannolikt inte några störningar 
i närbelägen elektronisk utrustning.

RF-emission CISPR 11 Klass B Pumpen lämpar sig för användning i alla 
anläggningar, inklusive bostadshus och 
anläggningar som är direkt anslutna till 
det allmänna lågspänningsnätet som 
försörjer bostadshus med ström.

Övertonsemissioner 
IEC 610003-3-2

Klass B

Spänningsvariationer/
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3

Överensstämmer
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Elektromagnetisk immunitet

Pumpen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. 
Kunden eller användaren av pumpen ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest
Testnivå enligt 
IEC 60601

Överensstämm
elsenivå

Riktlinje för 
elektromagnetisk miljö

Elektrostatisk 
urladdning (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

±8 kV kontakt

±15 kV luft*
Golv ska vara av trä, betong 
eller kakelplattor. Om golv 
är täckta med ett syntetiskt 
material ska den relativa 
luftfuktigheten vara 
minst 30 %.

Elektriska snabba 
transienter/
pulsskurar
IEC 61000-4-4

±2 kV för 
strömförsörj-
ningsledningar
±1 kV för 
ingångs-/
utgångsledningar

±2 kV för 
strömförsörj-
ningsledningar
±1 kV för 
ingångs-/
utgångsledningar

Huvudströmmens kvalitet 
bör motsvara typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Strömsprång 
IEC 61000-4-5

±1 kV 
differentialläge

±1 kV vid 
110 och 230 VAC

Huvudströmmens kvalitet 
bör motsvara typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Spänningsfall, 
korta avbrott och 
spänningsvariationer 
i strömförsörjningens 
ingångsledningar 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % 
fall i UT) i 
0,5 cykler
40 % UT (60 % fall 
i UT) i 5 cykler
70 % UT (30 % fall 
i UT) i 25 cykler
<5 % UT 
(>95 % fall i UT) 
i 5 sekunder

<5 % UT (>95 % 
fall i UT) i 
0,5 cykler
40 % UT (60 % 
fall i UT) i 5 cykler
70 % UT (30 % 
fall i UT) i 
25 cykler
<5 % UT 
(>95 % fall i UT) 
i 5 sekunder

Huvudströmmens kvalitet 
bör motsvara typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om den som 
använder pumpen behöver 
fortsätta driften under 
strömavbrott bör pumpen 
få ström från en avbrottsfri 
strömkälla eller ett batteri.
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Elektromagnetisk immunitet för livsuppehållande utrustning och system

Pumpen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. 
Kunden eller användaren av pumpen ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska inte användas på närmare avstånd 
från någon del av pumpen, inklusive kablar, än det rekommenderade avståndet som 
beräknas med ekvationen som är tillämplig för sändarens frekvens.
Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, som fastställs genom en elektromagnetisk 
undersökning på plats, ska vara lägre än överensstämmelsenivån i respektive 
frekvensområde.

Interferens kan förekomma i närheten av utrustning märkt med följande symbol .

Strömfrekvens 
(50/60 Hz) 
magnetfält 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Strömfrekvensens 
magnetfält ska ligga 
på nivåer som är 
kännetecknande för typiska 
platser inom kommersiella 
miljöer eller sjukhusmiljöer.

* Pumpen testades enligt EMC-kraven i IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 (fjärde upplagan) 
och IEC 60601-2-24 (andra upplagan).

Immunitetstest
Testnivå enligt 
IEC 60601

Överensstäm-
melsenivå

Riktlinje för 
elektromagnetisk miljö*

Ledningsburen RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz 
till 80 MHz
10 Vrms 150 kHz 
till 80 MHz

3 Vrms 

3 Vrms †

Rekommenderat 
separationsavstånd (RSD) 

RSD 

Immunitetstest
Testnivå enligt 
IEC 60601

Överensstämm
elsenivå

Riktlinje för 
elektromagnetisk miljö

d 1.2 p= ,

d 4 p=
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Anmärkningar

1. ISM-banden (Industrial, Scientific, Medical) mellan 150 kHz och 80 MHz 
är 6 765 MHz till 6 795 MHz; 13 553 MHz till 13 567 MHz; 26 957 MHz till 
27 283 MHz samt 40,66 MHz till 40,70 MHz.

2. Överensstämmelsenivåerna i ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 MHz 
och i frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz är avsedda att minska sannolikheten 
för att bärbar/mobil kommunikationsutrustning ska orsaka interferens om den 
oavsiktligt förs in i patientområden.
Av det skälet används ytterligare en faktor 10/3 för att beräkna det 
rekommenderade separationsavståndet för sändare inom dessa frekvensområden.

där p är sändarens maximala nominella uteffekt 
i watt (W) enligt tillverkaren av sändaren och d 
är det rekommenderade separationsavståndet 
i meter (m). 

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz till 
2,5 GHz 

10 V/m
80 MHz – 2,5 GHz 
80 % AM, 2 Hz
80 MHz – 2,5 GHz 
80 % AM, 1 KHz

Rekommenderat 
separationsavstånd:
• 80 MHz till 800 MHz: 

• 800 MHz till 2,5 GHz: 

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre 
frekvensområdet.

* Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas 
av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

† Pumpen testades enligt EMC-kraven i IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 (fjärde upplagan) 
och IEC 60601-2-24 (andra upplagan).

Immunitetstest
Testnivå enligt 
IEC 60601

Överensstäm-
melsenivå

Riktlinje för 
elektromagnetisk miljö*

d 4 p=

d 7.7 p= ,
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3. Fältstyrkorna från fasta sändare, såsom basstationer för mobiltelefoner och trådlösa 
telefoner och kortvågsradiosändare, amatörradio, radiosändningar på AM- och 
FM-banden och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. 
För att mäta den elektromagnetiska miljö som skapas av fasta RF-sändare bör man 
överväga att genomföra en elektromagnetisk undersökning på plats. Om den 
uppmätta fältstyrkan på platsen där Sapphire-pumpen används överskrider 
gällande överensstämmelsenivå för RF enligt ovan, ska man kontrollera att pumpen 
fungerar normalt. Om avvikande funktion observeras kan ytterligare åtgärder 
behövas, t.ex. att pumpen riktas om eller flyttas till en annan plats.

4. Inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd från mobil RF-kommunikationsutrustning

Pumpen är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade 
RF-störningar kontrolleras. Kunden eller pumpanvändaren kan förhindra 
elektromagnetisk störning genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar 
och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och pumpen enligt nedanstående 
rekommendationer och kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
I följande tabell finns rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil 
RF-kommunikationsutrustning och pumpen (för livsuppehållande utrustning och system).
För sändare vars maximala nominella uteffekt inte finns med i listan ovan kan det 
rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) beräknas med ekvationen för 
sändarens frekvens, där p är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt 
tillverkaren av sändaren.
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Anmärkningar

1. Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning 
påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

2. Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre 
frekvensområdet.

3. ISM-banden (Industrial, Scientific, Medical) mellan 150 kHz och 80 MHz 
är 6 765 MHz till 6 795 MHz; 13 553 MHz till 13 567 MHz; 26 957 MHz 
till 27 283 MHz samt 40,66 MHz till 40,70 MHz.

4. Ytterligare en faktor 10/3 används för att beräkna det rekommenderade 
separationsavståndet för sändare i ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz 
och 80 MHz och inom frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz.
Detta minskar sannolikheten för att bärbar/mobil kommunikationsutrustning 
ska orsaka interferens om den oavsiktligt förs in i patientområden.

Sändarens 
maximala 
nominella 
uteffekt (W) Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)

150 kHz till 
80 MHz 
utanför 
ISM-band

150 kHz till 
80 MHz i 
ISM-band

80 MHz till 
800 MHz

800 MHz 
till 2,5 GHz

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

d 1.2 p= , d 4 p= d 1.2 p= , d 2.3 p= ,
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Sidan har lämnats tom avsiktligt
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Eitan Medical Ltd. (”Tillverkaren”) garanterar den köpare som köpt Sapphire direkt från 
tillverkaren (Ursprungliga köparen) att Sapphire infusionspump (”Sapphire”), exklusive 
tillbehör, ska vara fri från fel i material och utförande under normal användning under 
en period om två år från det faktiska försäljningsdatumet till den Ursprungliga köparen, 
om pumpen används i enlighet med denna Användarmanual. DET FINNS INGA 
ANDRA GARANTIER. Förlängd garanti kan köpas separat efter att tvåårsperioden har 
löpt ut.
Denna garanti täcker inte normalt slitage och underhållsartiklar (till exempel satsen för 
årlig kalibrering), och utesluter uttryckligen batterier, aggregat, förlängningsset och alla 
andra artiklar eller utrustning som används med Sapphire.
Under dessa villkor och vid överensstämmelse med denna Begränsade garanti 
kommer Tillverkaren efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta alla defekta 
Sapphire-pumpar utan kostnad (utom för nominella porto- och expeditionskostnader) 
förutsatt att ett anspråk görs under angivna tvåårsperiod.
Följande villkor, procedurer och begränsningar gäller för Tillverkarens ansvar under 
denna garanti:
A. Parter som täcks av denna Garanti: Garantin omfattar endast den Ursprungliga 
köparen av Sapphire. 
Procedur för garantianspråk: Meddelande om en påstådd defekt måste göras skriftligt 
av den Ursprungliga köparen till Tillverkaren enligt följande:
Eitan Medical Ltd., 29 Yad Haruzim St., P.O. Box 8639, Netanya, 4250529, Israel. 
Den ursprungliga köparen ska skicka e-post till support@eitanmedical.com eller kontakta 
ekonomiansvarig. Meddelandet till Tillverkaren måste innehålla inköpsdatum, 
serienummer och en tillräckligt detaljerad beskrivning av den påstådda defekten 
för att Tillverkaren ska kunna fastställa och underlätta de reparationer som kan vara 
nödvändiga. GODKÄNNANDE MÅSTE ERHÅLLAS INNAN SAPPHIRE RETURNERAS. 
Om anspråket godkänns måste Sapphire rengöras noggrant och försiktigt, förpackas 
och returneras till Tillverkaren. Avsändaren står för risken för alla förluster och skador 
under transporten.

Kapitel 13: Begränsad garanti

mailto:support@qcore.com
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B. Garantivillkor: Garantin är ogiltig om Sapphire har
1) reparerats av någon annan än Tillverkaren eller en av Tillverkaren auktoriserad agent
2) modifierats så att dess stabilitet eller tillförlitlighet har påverkats 3) använts på fel sätt 
eller 4) skadats på grund av vårdslöshet eller olycka. Felaktig användning omfattar, men 
är inte begränsat till, användning som inte är i enlighet med Användarmanualen eller 
användning med icke-godkända tillbehör. Om Sapphires serienummer tas bort eller 
skadas blir denna garanti ogiltig.
C. Begränsningar och undantag: Reparation eller byte av Sapphire eller någon 
komponentdel är därför den ENDA kompensation som Tillverkaren erbjuder. 
Följande undantag och begränsningar ska gälla:
1. Ingen agent, representant eller anställd för Tillverkaren har behörighet att binda 
Tillverkaren till någon representation eller garanti, uttryckligen eller underförstått.
2. DET FINNS INGEN GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET ELLER 
ANVÄNDNING AV SAPPHIRE FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.
3. Sapphire får endast användas enligt instruktioner från medicinsk personal vars 
skicklighet och omdöme bestämmer Sapphires lämplighet för en viss medicinsk 
behandling.
4. Alla rekommendationer, information och beskrivande litteratur som tillhandahålls 
av Tillverkaren eller dess agenter bedöms vara korrekta och tillförlitliga men utgör 
inga garantier.
Tillverkaren frånsäger sig ansvaret för Sapphires lämplighet för alla särskilda medicinska 
behandlingar eller för alla medicinska komplikationer som uppstår från användningen 
av Sapphire. Tillverkaren ska inte vara ansvarig för oförutsedda skador eller följdskador 
på egendom, förlorade intäkter eller förlorad användning som orsakats av en defekt 
eller felfunktion i Sapphire.
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Serviceinformation

Under Eitan Medical garanti får Sapphire-pumpen inte öppnas av obehörig 
personal.

Endast en behörig Eitan Medical-servicetekniker får utföra service och 
reparationer. I händelse av att din pump behöver returneras för service, 
kontakta din lokala representant eller skaffa en returbehörighet genom 
att fylla i ett förfrågningsformulär via Eitan Medicals webbplats. Pumpen 
måste förpackas i en lämplig behållare som ger tillräckligt skydd under 
transporten. För att säkerställa snabb återkomst måste en auktoriserad 
Eitan Medical-servicetekniker meddelas innan någon pump skickas för 
reparation. När du ringer efter service ska du vara redo att uppge pumpens 
serienummer och programvaruversion. En kort skriftlig beskrivning av 
problemet ska fästas på pumpen när den returneras för service.

Eitan Medical Ltd. åtar sig inget ansvar för obehöriga returer eller för pumpar 
som skadats under transporten på grund av otillräcklig förpackning. 
Sapphire-pumpens livslängd är 7 år från tillverkningsdatumet.

Kontaktpersoner för teknisk support

För teknisk hjälp, kontakta din lokala representant eller kontakta Eitan Medical 
genom att fylla i ett förfrågningsformulär via Eitan Medicals webbplats 
https://eitanmedical.com.
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