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10 Front
 1.  Indikator for nettilslutning (batteriet oplades)
 2.  Statuslampe
 3.  Skærm
 4.  Softkeys
 5.  Sprøjteholder
 6.  Sprøjtestyr
 7.  Drivaksel
 8.  Klemmer for stempelpladen
 9.  Koblingshåndtag
10.  Klemmehåndtag

Bagside
1.  Netstik 230V
2.  Kombiklemme med 12V tilslutning og interface
3.  Stik til personalkald
4.  Mulige yderligere tilslutninger: RS-232 galvanisk isoleret Ethernet
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1. Indledning

Med CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen har De anskaffet et 
apparat, der er konsekvent udviklet og udstyret med den mest 
moderne teknologi.

1.1. CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpens egenskaber:
•  En pumpe med ensartet betjening, både til almindeligt brug og 

til intensiv- og anæstesiafdelinger.
•  Enkel betjeningsfilosofi.
•  Kompatibel med 10 – 60 ml sprøjter af alle førende fabrikater.
•  Medikamentdatabase med ARGUSrails for højeste sikkerhed 

og betjeningskomfort.
•  CODAN Argus software for hurtig konfiguration og opdate-

ring.

1.2. Anvendelse
CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen egner sig til kontinuerlig, 
præcis infusion af medikamenter, der kræver små infusionsha-
stigheder.
Pumpen kan anvendes både til almindelig pleje, intensiv pleje 
samt i anæstesiafdelinger.

Bemærk!
Pumpen må kun anvendes med tilbehør og engangsartikler, 
hvis sikkerhedstekniske anvendelighed er bekræftet af CODAN 
Argus. Brug af ikke-godkendte engangsartikler og tilbehør kan 
bringe patientens sikkerhed i fare.

Pumpen må kun anvendes under overvågning af uddannet og 
kvalificeret fagpersonale.

1.3. Vedligeholdelse
CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen kræver ikke speciel  
vedligeholdelse. Der er ingen sliddele, der kræver forebyggende 
udskiftning. 
En periodisk sikkerhedskontrol skal udføres hver 24. måned eller 
efter maksimalt 10.000 timers drift.

Bemærk!
Sikkerhedstekniske kontroller og reparationer må kun udføres 
af kvalificeret teknisk personale, som er trænet og godkendt af 
CODAN Argus.

For yderligere information står CODAN Argus’s repræsentant  
i Danmark til rådighed:

CODAN DEHA Aps
Ved Klædebo 14
2790 Hørsholm
Tlf.: 4912 1115

Eller CODAN Argus’s kundeservice:

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

1.4. Leveringsomfang
CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen leveres med rødt hospi-
talsnetkabel, ophængningsbeslag til infusionsstativ og brugsan-
visning.

Tilbehør, som bestilles separat:
•  Specielle ophængningsbeslag til hospitalsskinner
•  CODAN Once 50 ml sprøjter til afprøvning.

1.5 Tilbehør og reservedele
Tilbehør og reservedele til infusionspumpen ARGUS 606 S er 
beskrevet i separate kataloger.
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2. Sikkerhedsenheder

2.1. Elektronisk selvtest
Når pumpen tændes, gennemfører pumpen en automatisk selv-
kontrol. Korrekt gennemført kontrol bekræftes af et startsignal 
og en blinkende statuslampe. Hvis skærmen under og efter gen-
nemløbet af testen viser en eller flere statiske linjer, er skærmen 
defekt, og pumpen skal sendes til service gennem sygehusets 
Medikotekniske afdeling.

2.2. Elektronisk trykovervågning
Den elektroniske overvågning kontrollerer systemet for uønske-
de trykændringer. Denne overvågning udløser en alarm øjeblik-
keligt. Efter udløsning af trykalarmen, sænker pumpen trykket, 
og reducerer uønsket bolus til et minimum.

Ved levering viser pumpen trykket i mbar. Pumpen kan indstilles 
til at vise følgende enheder: mmHg, Psi, kPa eller cmH2O.

Standardindstilling
Pumpens tryktærskel er fra fabrikken indstillet til 900 mbar. 
Overskrides denne tærskel under drift, giver pumpen en tryk-
alarm. Alt efter behov, kan pumpen i 100 mbar trin indstilles til 
en værdi mellem 200 og 1200 mbar. Den indstillede tryktærskel 
er kun retningsvisende. Præcisionen kan variere med den an-
vendte sprøjtetype.

Under afgivelse af en bolus (se kap. 9. Bolusmenu), indstilles 
tryktærsklen automatisk til den højst mulige værdi.

Midlertidig tryktærskel
Under drift kan tryktærsklen tilpasses efter ønske (Se kap. 14. 
Indstilling af tryktærskel). Når pumpen slukkes og tændes igen, 
sættes tryktærsklen tilbage til standardindstillingen. 

2.3. Sprøjtegenkendelse
De fleste i handelen værende trykprøvede sprøjter af førende fa-
brikater er forprogrammeret i pumpen. Sygehusets Medikotek-
niske afdeling kan konfigurere pumpen til de sprøjter, sygehuset 
anvender.

Listen over de anbefalede sprøjter og deres koder, findes i kap. 
6.2 Visning af Sprøjtetype.

Ved hjælp af stempelpladens klemmer, sprøjteholderen og sprøj-
tedetekteringskontakten identificeres den isatte sprøjte, og den 
vises på skærmen. I alle tilfælde skal det kontrolleres, at den på 
skærmen viste sprøjte stemmer overens med den isatte.

2.4. Alarmer
Enhver alarmsituation stopper automatisk den igangværende 
infusion. Et akustisk signal såvel som den rødt blinkende statu-
slampe henviser til alarmen. Angivelsen på skærmen definerer 
ved hjælp af et symbol og en tekstbesked forstyrrelsens art. I 
alle tilfælde skal forstyrrelsen korrigeres inden genstart af infu-
sionen.

Detaillerede informationer findes i Kap. 15.2. Alarmer.

2.5. Foralarmer
I modsætning til en alarm, medfører en foralarm ingen afbry-
delse af infusionen. Alarmmeldingen vises på skærmen ved et 
symbol og ved en tekstbesked såvel som ved et akustisk signal 
og en grønt og orange blinkende lampe. Efter bekræftelse af 
foralarmen, forbliver den orange statuslampe tændt, indtil for-
alarmtilstanden ophæves eller en alarm udløses.

Detaillerede informationer findes i kap. 15.1. Foralarmer. 

2.6. KVO-drift
Fabriksindstilling.
KVO-drift er aktiveret og udløses automatisk efter stop af infu-
sionen.
Følgende KVO-hastigheder anvendes:

0,1 ml/h ved infusionshastigheder indtil 3 ml/h
1,0 ml/h ved infusionshastigheder over 3 ml/h

Specielle konfigurationer:
Medikoteknisk afdeling har mulighed for at konfigurere KVO-
indstillingerne:

•   KVO-drift kan frakobles helt.
•   KVO-drift udløses kun efter afsluttet infusion (Kun ved forind-

tastet totalvolumen).
•   KVO-hastighederne kan indstilles mellem 0,1 og 5,0 ml/h.

Bemærk!
KVO-drift deaktiveres automatisk, når infusionsindstillingerne 
for den forrige behandling nulstilles (se kap. 8.4.4.).

2.7. Tekniske fejlmeldinger-
Fejlmeldinger vises på skærmen ved hjælp af talkoder (f.eks. 
2106). Et vedvarende akustisk signal såvel som en vedvarende 
rød statuslampe henviser til fejlmeldingen.

Bemærk!
1.  Er skærmen defekt, kan man kende en teknisk fejlmelding  

på den akustiske vedvarende alarmtone, og/eller på den per-
manente røde statuslampe, såvel som på det låste tastatur, 
der gør fortsat betjening af pumpen umulig.

2.  Fejlmeldinger gemmes i pumpens datalog for at lette senere 
fejlfinding.

3.  Ved mistanke om fejl ved pumpen, skal den omgående sluk-
kes, fjernes fra patienten, og sendes til Medikoteknisk afde-
ling.
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3. Idriftsættelse

3.1. Før idriftsættelsen
Før CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen idriftsættes, skal føl-
gende sikkerhedsforskrifter iagttages:

Dette apparat må udelukkende anvendes som sprøjtepumpe, og 
må kun tages i drift under nøje overholdelse af de i denne brugs-
anvisning beskrevne anvisninger.

CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen må kun benyttes under 
opsyn af uddannet og kvalificeret fagpersonale. Driften skal re-
gelmæssigt overvåges.

CODAN Argus A606 S Sprøjtepumpen må kun anvendes med 
engangsartikler, hvis sikkerhedsmæssige anvendelse er bekræf-
tet af CODAN Argus AG. Anvendelsen af ikke-egnede engangs-
artikler kan bringe patientens sikkerhed i fare. 

Anvendelsen af sprøjter og infusionsslanger skal ske un-
der iagttagelse af de pågældende leverandørers anvisnin-
ger.

3.2. Installation
CODAN Argus A606 S sprøjtepumpen kan anvendes som bord-
apparat, monteret på et infusionsstativ (max. Ø38 mm) eller 
monteret på vægskinne. Monteret i en CODAN Argus Docking-
station muliggøres pladsbesparende samtidig drift af flere pum-
per. 

Bemærk!
Pumpen må i drift ikke anbringes mere end 1,3 m over eller 
under patientens hjerte. Pumpens trykovervågning fungerer 
mest nøjagtigt, når pumpen befinder sig i højde med patientens 
hjerte.

3.3. Pumpeopsætning
a)   Forbind infusionsslange og sprøjte.
b)   Klem koblingshåndtag og klemmehåndtag sammen og træk 

pumpehovedet til højre til anslag.
c)   Sprøjteholderen åbnes, idet den trækkes ud og drejes mod 

uret.
d)   Sprøjten sættes i sprøjteføringen og sprøjteholderen lukkes.
e)   Kontroller at sprøjtens flanger ligger korrekt i sprøjtestyret.
f)   Klem koblingshåndtag og klemmehåndtag sammen og skub 

pumpehovedet til venstre til sprøjtestemplet, og kontroller at 
klemmerne begge lægger sig tæt omkring stempelpladen.

g)   Kontroller at sprøjten ligger korrekt og fast i sprøjteføringen.
h)   Tænd for pumpen, vent til statuslampen lyser og startsignalet 

lyder, mens pumpen gennemløber sin selvtest.
i)   Kontroller i alle tilfælde, at skærmen viser den anvendte 

sprøjte.
j)   Udluft hhv. fyld infusionsslangen (se kap. 7. Udluftning af 

slangesættet).
k)   Tilslut infusionsslangen til patienten.
l)   Programmer infusionen (se kap. 8. Standarddrift, kap. 10. 

Udvælg medikament, kap. 11. Dosisberegning, kap. 12. TIVA 
(Total Intravenøs Anæstesi)).

Bemærk!
Infusionsslanger skal udluftes før brug og om nødvendigt for-
synes med luft- og/eller partikelfiltre. Udluftning hhv. fyldning 
af infusionsslangen udføres for at eliminere luftbobler i sættet. 
Sprøjter, infusionsslanger og patienttilslutning skal kontrolleres 
regelmæssigt for luftindtag.

Samtidig anvendelse af flere infusionsmetoder (tyngdekraft, 
sprøjtepumper, peristaltikpumper etc.) på een patientledning 
udgør en risiko for patientens sikkerhed. Denne pumpe må kun 
bruges sammen med udstyr, som fabrikanten af udstyret udtryk-
keligt har erklæret egnet til denne type anvendelse, eller i drift-
kombinationer, som Sundhedsstyrelsen har tilladt.
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4. Menuoversigt

Denne oversigt beskriver alle til rådighed værende menuer og deres række-
følge. Muligvis er ikke alle pumpens menupunkter aktiveret. Det afhænger af 
konfigurationen af pumpen. Ændringer kan udføres af Medikoteknisk afd.

Visse menuer er kun aktive umiddelbart efter start af pumpen eller efter  
udskiftning af sprøjten. Af sikkerhedsgrunde bliver disse menuer skjult efter 
den første start af en infusion.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen
Pumpen tændes. 

Tryk på MENU-knappen
Denne knap fører gennem alle menupunkter, der er til rådighed.

 

Vaelg Sproejte

I denne menu vises alle de sprøjter, pumpen er konfigureret til.

Vaelg Medikament

Medikamenter, der er indført i pumpens database, kan vælges og vises 
på skærmen.

Bolus Menu

Indstilling af den manuelle og den automatiske bolusfunktion.
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4. Menuoversigt

Udluftning

Ved hjælp af den automatiske fyldning af infusionssættet ellimineres luft  
i sættet.

Batteriinformation
Information om den tilbageværende batterikapacitet i procent og
i timer/minuter.

Trykindstilling

Gennemgående ændring af tryktærsklen.

Tastaturlaas

Ved indtastning af en talkode kan tastaturet spærres for indtastning og  
adgang til menuerne.

Indstillinger

Lydstyrken af det akustiske signal (Trin 5 –10) og længden af stand-by tiden  
(1–60 min.) kan indstilles i denne menu.
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5. Betjeningsenheder

5.1 Symboler

Disse symboler er anbragt på pumpens underside og giver vig-
tige informationer om den almene drift af pumpen.

Advarsel. Læs medfølgende dokumentation.

IPX 2
Dråbebeskyttet i vandret position og indtil
+/- 15° hældning.

Opfylder kravene i Medicinsk Udstyr 
Direktiv 93/42/EØF

Beskyttelsesgrad CF
(Graden af beskyttelse mod elektrisk stød)

Personalekald

Bortskaffelse iht. WEEE Direktiv 2002/96/EU.

 
Valgfrit: Kommunikationsinterface

5.2 Driftssymboler

Disse symboler vises i displayet og beskriver apparatets aktuelle 
driftsstatus.

 
Løbende infusion
Statuslampen lyser konstant grønt.

 
Trykreduktion efter en okklusion

 
Apparat i stoptilstand (efter genstart)
Statuslampen lyser ikke.

 
KVO-drift (keep vein open)
Statuslampen blinker orange.

 
Udluft infusionssæt

 
Bolusafgivelse

 

Drift i TIVA-tilstand

 
Hidtil infunderet volumen eller hidtidig infusionsva-
righed. Tidsangivelsen viser kun hele minutter uden 
afrunding.

 
Samlet volumen eller samlet infusionsvarighed. 
Tidsangivelsen viser kun hele minutter uden 
afrunding.

 
Resterende infusionsvolumen eller resterende 
infusionsvarighed. Tidsangivelsen viser kun hele 
minutter uden afrunding.

 
Apparatet er tilsluttet lysnettet (AC).

 
Apparatet er tilsluttet en ekstern strømforsyning (DC).
Fås optionelt.

 
Apparatet kører på batteri.

Apparatet er tilsluttet dockingstationen.

Fjernstyring via pc

Tastaturlås 

Ikonet forbliver neutralt ved normale trykforhold. 
Ved stigende tryk nedstrøms for pumpen bliver 
ikonet trinvist sort. Hvert trin svarer til ca. 20 %  
af de indstillede trykgrænser.

Ledsager:
a) en alarm (statuslampen blinker rødt)
b)  en foralarm (statuslampen blinker skiftevis 

grønt og orange indtil foralarmen bekræftes, 
og derefter lyser den orange)

c) en henvisning

Henvisning ved udluftning om at der ikke må være 
nogen patient forbundet med pumpen.
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5. Betjeningsenheder

5.4 Softkey-funktioner

Softkey-funktionerne er programstyrede, og kan ændre sig 
efter situationen.

INFO-KNAP
Overblik over infusionsparametrene

BLADRE-KNAP
1.  På skærmen kan man vælge mellem 

visning af hastigheden, totalvolumen eller den 
programmerede infusionstid.

2. Vælge undermenu
3.  Gå et trin tilbage i undermenuen

FORTRYD-KNAP
Genkald slettede eller sidste infusionsparameter

5.3 Knapfunktioner

SLET-KNAP
Sæt alle infusionsparametre til nul

FORLAD-KNAP
Forlad menu eller undermenu

Ingen funktion

  

TÆND/SLUK-KNAP
Tænd eller sluk for pumpen

START/STOP- OG ENTER-KNAP
• Start eller stop infusionen
• Aktiver hoved- eller undermenu
• Bekræft valg eller indtastning

TAL-KNAPPER
Indtastning af hastighed, volumen eller tid.
Med disse knapper indtaster man talværdier i den  
angivne position.

SLETTEFUNKTION
Tryk på disse knapper samtidig for at slette den 
indtastede værdi

MENU-KNAP
• Kald hovedmenuen
• Afbryd alarmlyden

BOLUS-KNAP
• Kald bolusmenuen direkte
• Giv bolus
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6. Sprøjtemenu

6.1. Vælg og kontroller sprøjte

Fortsæt som beskrevet i kapitel 3.4 ”Pumpeopsætning”.

Kontroller altid, at den isatte sprøjte stemmer overens med den på skærmen 
viste.

Pumpen genkender automatisk den isatte sprøjte, under forudsætning af,  
at den givne sprøjte er aktiveret i konfigurationen.

Hvis pumpen ikke klart kan identificere den isatte sprøjte, vil sprøjtemenu’en 
vises, så brugeren kan vælge den korrekte sprøjte.

Den isatte sprøjte genkendes ikke af pumpen, og skal først vælges.

1. Tryk på MENU-knappen indtil VÆLG SPROEJTE vises.

2. Tryk på BLADRE-knappen for at komme til den ønskede sprøjtetype.

3. Tryk på START/STOP-knappen for at bekræfte valget at sprøjte.

4. Tryk på FORLAD-knappen for at forlade menuen.

Hvis den ønskede sprøjte ikke vises, skal Medikoteknisk afd. ændre pumpens 
opsætning.

 

5.  Sammenlign under alle omstændigheder, om den viste sprøjtetype og  
sprøjtestørrelse stemmer overens med den isatte, inden der fortsættes.

En aktuel liste med sprøjter, der kan leveres,
kan ses på www.codanargus.com
(Login / User Manuals / A606S)
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7. Udluftning af infusionssættet

Denne funktion muliggør automatisk fyldning af slangen for at undgå
luftbobler. Den er kun til rådighed lige efter at pumpen er blevet tændt.
Bemærk! Der må ikke være en patient tilsluttet pumpen!

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen.
 Pumpen tændes.

2. Tryk een gang på BOLUS-knappen.
 Menuen UDLUFTNING vises.

Den viste fyldningshastighed bestemmes af den indstillede værdi i 
pumpens konfiguration.

3. Tryk på START/STOP-knappen.
 Undermenuen FYLDNINGSHAS aktiveres.

4. Tryk på SLET-knappen.
 Fyldningshastigheden sættes til nul

eller

fortsæt som i punkt 7. nedenfor, hvis den højst mulige 
fyldningshastighed ønskes.

5. Brug TAL-knapperne for at indtaste en ny fyldningshastighed.

6. Tryk på START/STOP-knappen for at bekræfte.

7. Tryk på BOLUS-knappen
 og hold den nede, indtil der viser sig en dråbe på spidsen af slangen.

Efter 2 ml stopper udluftningen automatisk. Hvis infusionsslangen ikke er
fuldstændig udluftet, kan udluftningen gentages.

Under fyldningen sættes tryktærsklen automatisk til 1200 mbar, og vigtige 
alarmfunktioner er inaktiverede.

Når udluftningen er slut, vender pumpen automatisk tilbage til 
hovedmenuen.
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8.1. Infusion med forindstilling af infusionshastighed

Vær opmærksom på informationerne i kap. 3.
Idriftsættelse inden infusionen startes.

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen.
 Pumpen tændes.

Den på skærmen viste sprøjte skal stemme overens med den isatte sprøjte.

 

2. Brug TAL-knapperne til at indtaste infusionshastigheden.
3. Kontroller hastigheden inden start.

Den maksimale infusionshastighed afhænger af den isatte sprøjtes størrelse.

4. Tryk på START/STOP-knappen.

 Der lyder et akustisk signal og meddelelsen INFUSION STARTER vises 
 på skærmen. Infusionen starter.

 

8.2. Infusion med forindstilling af volumen og tid

Vær opmærksom på informationerne i kap. 3. Idriftsættelse inden infusionen 
startes. Ved indtastning af volumen og infusionstid, beregnes infusionshastig-
heden automatisk.

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen.
 Pumpen tændes.

Den på skærmen viste sprøjte skal stemme overens med den isatte sprøjte.

2.  Tryk på BLADRE-knappen.
 Skærmen skifter til indtastning af totalvolumen.

3. Brug TAL-knapperne til at indtaste totalvolumen.

4. Tryk på BLADRE-knappen.
 Skærmen skifter til indtastning af tid.
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5. Brug TAL-knapperne til at indtaste infusionstiden.

6. Tryk på BLADRE-knappen.
 Skærmen skifter til visning af den automatisk beregnede
 infusionshastighed.
 
7. Kontroller de viste værdier inden start.

  

8. Tryk på START/STOP-knappen.
 Infusionen starter. 

 
Kontroller regelmæssigt infusionsparametrene under hele infusionstiden. 
Brug informationerne i kap. 8.3. Kontroller infusionsparametre.

 

8.3. Kontroller infusionsparametre

Kontroller regelmæssigt infusionsparametrene under hele infusionstiden. 
Tidsangivelsen viser kun timer og hele minutter.

Infusion med forudindstilling af infusionshastighed
1. Ved tryk på INFO-knappen fremkommer flg. oplysninger:

 Linje 1:
 Ingen angivelser
 Linje 2:
 Allerede infunderet volumen og infusionstid
 Linje 3:
 Restvolumen i sprøjten og forventet resttid indtil TOM SPROEJTE 

eller

Infusion med forindstilling af volumen og tid
1. Ved tryk på INFO-knappen fremkommer flg. oplysninger:

 Linje 1:
 Totalvolumen i sprøjten og forventet tid indtil TOM SPROEJTE 
 Linje 2:
 Allerede infunderet volumen og hidtidig infusionstid
 Linje 3:
 Resterende volumen og tiden indtil infusionsslut

2. Tryk på FORLAD-knappen for at forlade menuen

 
 
Bemærk! Angivelsen af de tekniske værdier i ml vises nøjagtigt med en deci-
mal. Andre valgte dosisenheder afrundes matematisk ved omregning. Tidsan-
givelsen beregnes herudfra. 
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8.4 Ændring af infusionsparametre, nulstilling og genkald

8.4.1 Ændringer af infusionen inden start.
Infusionshastigheden, totalvolumen og infusionstiden kan ændres. 

De to sidste ændringer medfører nyberegning af den tredje parameter.
Infusionstiden kan ikke ændres efter start af infusionen.

8.4.2 Ændring af infusionshastigheden efter infusionsstart

Ændring ved stoppet infusion:
Hastigheden kan ændres ved hjælp af TAL-knapperne, når hastigheden vises 
på skærmen.

Ændring under igangværende infusion:
Hastigheden kan ændres ved hjælp af TAL-knapperne, når hastigheden vises 
på skærmen. Den nyindtastede hastighed blinker i 15 sek. Indenfor denne 
tid skal den nye værdi bekræftes ved tryk på START/STOP-knappen. Udebliver 
en bekræftelse, tilbagestilles værdien, ledsaget af et intermitterende akustisk 
signal.

8.4.3. Ændring af totalvolumen efter infusionsstart

Totalvolumen kan kun ændres under stoppet infusion. Ændringen foregår 
ved hjælp af TAL-knapperne, når totalvolumen vises på skærmen.

1. Tryk på START/STOP-knappen.
 Infusionen stoppes.  

 

2. Tryk på BLADRE-knappen. 
 Skærmen viser totalvolumen.

3. Brug TAL-knapperne for at ændre volumen.

En allerede indtastet volumen kan ikke ændres til 0.

 

4. Tryk på START/STOP-knappen.
 Infusionen fortsætter med den nye værdi for toltalvolumen.

 
Den ændrede volumen medfører nyberegning af den samlede infusionstid.

Konfigurerbar mulighed: Ændring af totalvolumen under igangværende 
infusion.
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8.4.4 Nulstilling af infusionsparametre

Infusionsparametrene kan kun slettes når pumpen er stoppet.

1. Tryk på START/STOP-knappen.
 Infusionen stoppes.  

2. Tryk på INFO-knappen.
 Informationsmenuen vises.

3. Tryk på SLET-knappen.
 
Skærmen forlanger en bekræftelse:
NY BEHANDLING? JA / NEJ.

4. Tryk på START/STOP-knappen for at bekræfte JA.

Alle hidtil indtastede infusionsparametre nulstilles.
KVO-tilstanden er deaktiveret, og pumpen befinder sig i stoppet tilstand.

Ønsker man at genkalde de netop slettede infusionsparametre, se 
kap. 8.4.5. Genkald af infusionsparametre.

eller

 Tryk på BLADRE-knappen
 og vælg NEJ.

 Tryk på ENTER-knappen
 for at bekræfte NEJ.

Alle de seneste infusionsparametre beholdes.
Den senest igangsatte infusion kan fortsætte.

 
Bemærk! Vær opmærksom på anvisningerne i kapitel 10. Vælg medikament, 
hvis der arbejdes med medikamentvalg. 

8.4.5 Genkald af seneste infusionsparametre

Efter start af pumpen eller når infusionsparametrene har været nulstillet, 
kan de senest anvendte infusionsparametre genkaldes.

Genkald af infusionsparametre er kun mulig i stoppet tilstand. 

Genkald er en fordel ved videreførelse af en behandling af den samme patient.
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1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen.
 Pumpen tændes.

eller

Pumpen er blevet nulstillet iht. Kap. 8.4.4. Nulstilling af infusionsparametre.

Kontroller at den viste sprøjte stemmer overens med den isatte.

2. Genkald-menu’en og alle parametre fra seneste infusion vil blive vist.

Eksempel på brug med dosisberegning.
(se også kapitel 11, «Dosisberegning»).

Genkald kan afbrydes med tryk på FORLAD-knappen.

Forsigtig! Alle infusionsparametre, inkl. medikament, dosering patientens 
vægt og indfunderet volumen bliver altid vist.

3. Tryk START/STOP
 De senest anvendte parametre genkaldes.

Pumpen forbliver i STOP-tilstand, indtil START/STOP-tasten betjenes.

Kontroller de genkaldte infusionsparametre, inden infusion startes.

8.5. Sprøjtebytte

1. Infusionen er stoppet.

2.  Åbn klemmerne og træk pumpehovedet til højre til anslag.
 Åbn sprøjteholderen og fjern sprøjten.

Skærmen melder nu INGEN SPROEJTE.

3. Læg en ny sprøjte i sprøjtestyret.

Luk sprøjteholderen, åbn klemmerne og træk sprøjtehovedet til venstre til 
klemmerne får indgreb over stempelpladen. Kontroller at den isatte sprøjte 
stemmer overens med den viste. Er dette ikke tilfældet, skal den nye sprøjte 
vælges i Sprøjtemenuen.
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4. Tryk på START/STOP-knappen
 for at fortsætte med infusionen.

Er den konfigurerbare mulighed „Fortsæt terapi“ 
aktiv, fortsættes således:

Skærmen forlanger bekræftelse: 
FORTSÆT BEHANDLING? JA / NEJ.

 

Tryk på START/STOP-knappen
for at bekræfte JA.

Pumpen forbliver i stoppet tilstand indtil START/STOP-knappen betjenes.

Kontroller Infusionparametrene inden start.

 
eller

Ønsker man at begynde en ny behandling eller at gentage en behandling:

Tryk på BLADRE-knappen, og vælg NEJ.

Tryk på START/STOP-knappen
for at bekræfte.

Skærmen forlanger endnu en bekræftelse:
NY BEHANDLING? JA / NEJ.

Tryk på START/STOP-knappen
for at bekræfte.

Alle anvendte infusionsparametre nulstilles.

eller

Bekræft NEJ for at gentage en behandling. De seneste infusionsparametre
forbliver aktive. Det infunderede volumen nulstilles.

 

8.6 Udligning (Slet og fortsæt)

OBS: Denne funktion skal aktiveres af teknisk personale.
Brug af denne funktion kræver instruktion fra trænet personel.

Denne funktion anvendes til at udligne den volumen der skal indgives. Bruge-
ren kan nulstille den allerede givne  volumen (Se Clear funktion i kapitel 5.3).
Nulstilling af volumen skal konfirmeres ved at trykke på START/STOP-tasten. 
Pumpen stopper når det indstillede volumen er nået.
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Bolus Menu
Bolusfunktionen er kun til rådighed, hvis pumpen er konfigureret hertil.
Bolusfuntionerne defineres i Bolusmenuen. 
Man kan vælge mellem manuel og automatisk bolus.
Undtagelse: Det fra databasen valgte medikament indeholder andre parametre. 
Under afgivelse af en bolus, forhøjes tryktærsklen automatisk til 1200 mbar. 
Efter afbrydelse af bolus, vises i tre sek. den afgivne bolus såvel som
det akkumulerede infusionvolumen på skærmen.

 

9.1. Indstilling af den manuelle bolus

Indstillingerne i bolusmenuen kan ændres både under igangværende infusion, 
og når infusionen er stoppet.

Infusionen er i gang eller stoppet.

1. Tryk een gang på BOLUS-knappen.

Bolusmenuen vises. De senest anvendte parametre vises.

2. Tryk på START/STOP-knappen.
 Undermenuen BOLUSHASTIG aktiveres.

Den højst mulige bolushastighed afhænger af sprøjtetype, sprøjtestørrelse  
og konfigureret maksimalværdi.

3. Definer bolushastighed.

4. Tryk på START/STOP-knappen
 for at bekræfte bolushastigheden.

5. Tryk på BLADRE-knappen.

Den senest anvendte bolusvolumen vises og kan efter behov ændres.

6. Tryk på START/STOP-knappen.
 Undermenuen MAX. BOLUS aktiveres.
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7. Indtast maksimal bolusvolumen og bekræft med START/STOP-knappen.

Den størst mulige bolusvolumen afhænger af sprøjtestørrelse og konfigureret 
maksimalværdi.

8. Kontroller alle viste bolusparametre.

Bolustype skal være indstillet til MANUEL.

9. Tryk på FORLAD-knappen for at forlade menuen.

 

9.2. Afgivelse af en manuel bolus

Bolus kan afgives både under igangværende infusion, og når infusionen er 
stoppet.

1. Tryk een gang på BOLUS-knappen.
 Bolusmenuen vises.

2. Hold BOLUS-knappen nede indtil den ønskede bolusvolumen er afgivet.

Når den indstillede maksimale bolusvolumen er nået, stoppes bolus 
afgivelsen.

På skærmens nederste del vises det størst mulige bolusvolumen og 
bolushastigheden..
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9.3. Indstilling af den automatiske bolus
 
Indstillingerne i bolusmenuen kan ændres både under igangværende infusion, 
og når infusionen er stoppet.

1. Tryk een gang på BOLUS-knappen.
 BOLUSMENU vises.

De senest anvendte bolusparametre vises.

2.   Tryk på BLADRE-knappen
 for at komme til BOLUSTYPE-menuen.

3. Tryk på START/STOP-knappen.
 Undermenuen BOLUSTYPE aktiveres.

4. Tryk på BLADRE-knappen og vælg AUTO.

5. Tryk på START/STOP-knappen
 for at bekræfte valget.

6. Brug BLADRE-knappen for at komme til BOLUSHASTIG.

7. Tryk på START/STOP-knappen.
 Undermenuen BOLUSHASTIG aktiveres.

Den højst mulige bolushastighed afhænger af sprøjtetype, sprøjtestørrelse
og konfigureret maksimalværdi.

8. Brug TAL-knapperne for at indtaste bolushastigheden.

9. Tryk på START/STOP-knappen for at bekræfte.
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10. Brug BLADRE-knappen for at komme til BOLUSVOL.

11. Tryk på START/STOP-knappen. 
Undermenuen BOLUSVOL aktiveres.

12. Brug TAL-knapperne for at indtaste den maksimale bolusvolumen.

Den størst mulige bolusvolumen afhænger af sprøjtestørrelse og konfigureret 
maksimalværdi.

13. Tryk på START/STOP-knappen for at bekræfte.

14.  Kontroller alle de viste bolusparametre. 
BOLUSTYPE skal være indstillet til AUTO.

 
15. Tryk på FORLAD-knappen for at forlade menuen.

 

9.4 Afgivelse af en automatisk bolus

Denne funktion er kun til rådighed, hvis pumpen er konfigureret hertil. Bolus 
kan afgives under en igangværende infusion eller når pumpen er stoppet.

1. Tryk een gang på BOLUS-knappen
 De indstillede værdier vises.

Kontroller alle de viste bolusparametre.
Bolustype skal være indstillet til AUTO.

2. Tryk een gang på BOLUS-knappen.
 Den forindstillede bolusvolumen afgives automatisk.

Efterfølgende tryk på BOLUS-knappen afbryder bolusafgivelsen.

På skærmens nederste del vises bolusvolumen og bolushastighed.
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9.5 Bolus Information

Du kan genkalde information om de tre seneste bolusadministreringer.

1. Tryk på INFO-tasten påhovedsiden.

Infusionsparametrene vil blive vist.
For yderligere info se kapitel 8.3

2. Tryk på MENU-tasten.

Bolus Info Menu’en vises.
Du vil se overblik af de tre senest givne bolus.

Column 1: Bolushastighed for seneste bolus.

Column 2: Volumen for seneste bolus.

Column 3: Tid siden seneste bolus.

Tryk EXIT-tasten for at komme tilbage til hovedsiden.
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10.1. Tips til medikamentvalg
 
De i medikamentdatabasen ARGUSmedb til rådighed værende medikamenter 
er udvalgt af det medicinske personale og kan indlæses i pumpen af ansvarligt 
personale. 

Blev der i medikamentdatabasen for et bestemt medikament defineret en øvre 
dosisgrænse, kan denne grænse ikke overskrides. Nedre dosisgrænser kan 
derimod overskrides efter kvittering for den viste advarsel.

Hvert medikament kan specificeres med forskellige dosisenheder, der kræver 
indtastning af patientvægt og medikamentkoncentration.

Flere specifikationstrin er til rådighed:

1.  Kun medikamentets navn er specificeret

2. Medikamentets navn og standardparametre er specificeret

➜		Aktiveringen af disse parametre sker, så snart medikamentet er blevet valgt.

3.  Medikamentets navn, standardparametre samt soft- og/eller hardrails er 
specificeret

➜		Aktiveringen af disse parametre sker, så snart medikamentet er blevet valgt.

 
Bemærk! Kontroller altid de kaldte parametre før start af infusionen. 
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10.2 Vælg medikament og vis det på skærmen.

Der kan kun vælges medikamenter der er gemt i medikamentdatabasen,
og indlæst i pumpen.
Valg a medikament er kun muligt efter:

• efter start af pumpen
• efter sprøjteskift
• efter nulstilling af infusionsparametre.

1. Tryk flere gange på MENU-tasten
 indtil «Vælg medikament» vises.

De tre senest anvendte medikamenter vises på skærmen. Alle andre indlæste 
medikamenter er listet i alfabetisk orden under A-Z. Hvis der er mere end  
seks forskellige medikamenter, vil softwaren generere alfabetiske underlister. 
Kontakt teknisk service for yderliger konfigurationsmuligheder.

 

2. Tryk på BLADRE-tasten
 indtil det ønskede medikament vises på øverste linie.

3. Tryk på START/STOP-tasten for at bekræfte dit valg.

Navnet på medikamentet vil vises øverst til højre på skærmen.

Advarsel! Hvis du har valgt et medikament og ønsker at ændre dit valg, vil du 
blive bedt om at fravælge det nuværende medikament.
Hvis du bekræfter fravalg med YES, kan du derefter bekræfte det nye medika-
ment med START/STOP-tasten. (Se også kapitel 10.3). 

4. Tryk på FORLAD-tasten
 for at forlade menu’en.

Bemærk! Valg af medikament vil desuden aktivere infusionsparametrene i  
databasen. Kontroller altid, at de aktive parametre er korrekte, inden infusionen 
startes. (Se kapitel 10.1 ”Tips til medikamentvalg”).
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10.3. Fravælg medikament

Denne funktion muliggør korrektion af et forkert medikamentvalg.
Fravalg af et medikament er kun mulig inden start af infusionen. 

1. Tryk flere gange på MENU-tasten
 indtil ”Vælg medikament” vises.

Det tidligere valgte medikament vises øverst til højre på skærmen.

2. Tryk på START/STOP-tasten.
 Du vil blive bedt om at vælge medikament.

Det tidliger medikament øverst til højre vil forsvinde.

3. Tryk på START/STOP-tasten
 for at konfirmere fravalget.  

4. Tryk på FORLAD-tasten,
 for at komme til hovedsiden.

Bemærk! Du kan også vælge et nyt medikament direkte. I dette tilfælde vil 
du automatisk blive bedt om, at bekræfte fravalg af det tidligere anvendte 
medikament. Se også kapitel 10.2.
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1. Der henvises til kap. 3. Idriftsættelse.

Kontroller at den isatte sprøjte stemmer overens med den på skærmen viste.

Advarsel! Det anbefales at arbejde ud fra medikamentdatabasen af hensyn 
til patientsikkerheden.

2. Tryk på MENU-tasten
 til du kommer til medikamentmenu’en.

Vælg det ønskede medikament (Se kapitel 10.2).

3. Standardparametrene for det valgte medikament vises.

4. Tryk på Valg-tasten og bladre parametrene igennem for kontrol.
 Hvert enkelt parameter kan tilpasses.

5. Tryk på START/STOP-tasten
 for at bekræfte parametre.
 Du kommer herefter til hovedsiden.

Pumpen er i STOP-mode.
For at starte infusionen, tryk START.

Bemærk! Standard patientvægt er sat til 0 kg. Hvis en anden standardværdi 
ønskes, kontakt teknisk service.
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Total Intravenøs Anæstesi

Denne menu er kun til rådighed hvis pumpen er udstyret med TIVA-funktion, 
og denne er konfigureret i pumpen.

Bemærk!
For at kunne anvende TIVA-funktionen er det nødvendigt, at anvende me-
dikamentdatabasen. Hvis medikamentdatabasen ikke er konfigureret endnu, 
kontakt venligst Teknisk Service.

For en ny behandling af en ny patient:
• Pumpen skal slukkes og tændes igen.

eller

• De nuværende parametre skal nulstilles som beskrevet i kapitel 8.4.4.

1. Vælg det ønskede medikament som beskrevet i kapitel 10.2 eller 11.

Standardparametrene for det valgte medikament vil blive indlæst
og vist på skærmen.

2. Indtast korrekt vægt.

3. Bekræft indtastningen med tryk på START/STOP-tasten.
 Der skiftes automatisk til næste parameter.

Gennemgå parametre med BLADRE-tasten og kontroller medikamentkoncen-
tration, vedligeholdelseshastigheden samt indsovningsdosis, foretag ønskede 
ændringer.

Bemærk!
Ændring af indsovningsdosis betyder ny beregning af indsovningstiden på  
basis af den højest mulige infusionshastighed.

Indsovningstiden er beregnet på sasis af den højest mulige infusionshastighed. 
Denne tid kan forlænges. Efter ændring genberegnes indsovningsparametre 
automatisk.
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4.  Tryk på START/STOP-tasten for at bekræfte parametre.

Skærmen skifter til hovedsiden og viser indsovningsdosis.
Pumpen er i stoppet tilstand.

Bemærk: Det er ikke muligt at ændre indsovningen fra hovedsiden.
Hvis yderligere ændringer ønskes, skal TIVA-menu’en kaldes frem igen.

5. Tryk på START-tasten
 for at begynde indsovningen.

Standardværdien kan ændres ved hjælp at de numeriske taster.

Indsovningen kan til enhver tid afbrydes ved tryk på STOP-tasten.

Hvis der trykkes på START-tasten efter indsovningen er blevet stoppet, vil
«Fortsæt indsovning ?» vises på skærmen.

• Svar «Ja» for at fortsætte indsovningen.
• Svar «Nej» for at gå direkte til vedligeholdelsesdosis.

Når indsovnings dosis er infunderet, vil pumpen automatisk fortsætte med 
programmerede vedligeholds parametre.

Vedligeholdshastigheden kan til enhver tid ændres.

Under induktionsfasen bliver tryktærsklen som under en afgivelse af bolus 
midlertidigt forhøjet til 1200 mbar.

Slukkes pumpen mens TIVA funktionen er i gang, kan alle parametre genkaldes, 
når pumpen tændes igen. Dog kan indsovning hverken videreføres eller gen-
tages. 
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13.1. Aktiver og deaktiver tastaturlås

Denne funktion er kun til rådighed, hvis pumpen er konfigureret hertil af Me-
dikoteknisk afd.

For at få adgang til denne funktion, skal en talkode, som er defineret af Medi-
koteknisk afd., indtastes. Medikoteknisk afd. kan oplyse denne kode.

13.1.1. Aktiver tastaturlås

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen.
 Pumpen tændes.

2. Brug TAL-knapperne for at indtaste den ønskede infusionshastighed.

3. Tryk på MENU-knappen 
 indtil menuen TASTATURLAAS vises.

4. Tryk på START/STOP-knappen.
 Menuen er aktiveret.

5. Brug TAL-knapperne for at indtaste adgangskoden.

6. Tryk på START/STOP-knappen for at bekræfte.
 På skærmen vises symbolet for låst tastatur.

7. Tryk på FORLAD-knappen.
 Skærmen vender tilbage til hovedmenuen.
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13. Programmerbare muligheder

8. Tryk på START/STOP-knappen.
 Infusionen starter.

På skærmen vises symbolet for låst tastatur.
Nu kan infusionen kun stoppes. Ingen parametre kan ændres. Alle knapper, 
undtagen INFO- og MENU-knapperne, er låst, inklusive BOLUS-knappen.

 
Forsøger man at ændre infusionshastigheden eller at afgive en bolus, vises 
beskeden SPAERRET på skærmen.

13.1.2 Deaktiver tastaturlås

1. Tryk på START/STOP-knappen.
 Infusionen stopper.

2. Tryk på MENU-knappen
 indtil menuen TASTATURLAAS vises.

3. Tryk på START/STOP-knappen.
 Menuen er aktiveret.

4. Brug TAL-knapperne for at indtaste adgangskoden.

5. Tryk på START/STOP-knappen.
 Tastaturlåsen er deaktiveret.

Alle knapper og funktioner er igen frigivet.
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13. Programmerbare muligheder

13.2. Ændre indstillinger

I menuen INDSTILLINGER kan forkellige indstillinger ændres indtil pumpen igen 
tændes. For vedblivende ændringer af indstillingerne, skal henvendelse ske til 
Medikoteknisk afd. 

 
13.2.1. Ændring af det akustiske signal

Det akustiske signal kan indstilles højere eller lavere (trin 5–10).

Bemærk! Reduktion af lydstyrken virker også på alarmlydstyrken.

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen.
 Pumpen tændes.

2. Tryk på MENU-knappen
 indtil menuen INDSTILLINGER vises.

3. Tryk på START/STOP-knappen.
 Undermenuen LYDSTYRKE vises.

4. Tryk på BLADRE-knappen
 indtil det ønskede lydniveau fremhæves.

5. Tryk på START/STOP-knappen. 
 Den valgte lydstyrke bekræftes. 

6. Tryk på FORLAD-knappen.
 Skærmen vender tilbage til hovedmenuen.
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13. Programmerbare muligheder

13.2.2. Ændre Standby-tiden

Efter en vis tid i stoppet tilstand, hvor pumpen ikke er blevet betjent,udløses 
en Standby-alarm. (Fabriksindstilling: 2 min.) Tiden indtil Standby-alarmen  
udløses kan ændres, indtil pumpen tændes igen (1 til 60 minutter).

Fremgangsmåden svarer til den i kap. 13.2.1.
Ændring af det akustiske signal beskrevne.

13.2.3. Yderligere muligheder

For ændring af de her nævnte parametre skal henvendelse ske til Medikotek-
nisk afd.:

Skærmkontrast
Skærmlysstyrke
Standby-drift aktiveret
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14. Indstilling af tryktærskel

Tryktærsklen kan ændres både ved stoppet pumpe og under infusion.

1. Tryk på MENU-knappen
 indtil menuen TRYKINDSTILLING vises.

2. Tryk på START/STOP-knappen.
 Menuen er aktiveret.

3. Tryk på BLADRE-knappen
 indtil den ønskede værdi er fremhævet.

Under ændringen vises trykniveauet i forhold til den indstillede tryktærskel.

4. Tryk på START/STOP-knappen.
 Den nye tryktærskel indstilles.

eller 

 Tryk på ENTER-knappen for at afbryde ændringen.

 
Er tryktærsklen blevet ændret, fastholdes denne indstilling indtil pumpen tæn-
des påny. Hver gang pumpem tændes, indstilles den tryktærskel, som er pro-
grammeret i pumpens konfiguration.

For vedblivende ændringer af indstillingerne, skal henvendelse ske til Mediko-
teknisk afd.
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15. Alarmer og udbedring af fejl

15.1 Foralarmer

Foralarmer er meldinger, som ikke stopper infusionen, men henviser til at 
visse handlinger er nødvendige, for at pumpen ikke skal stoppe.
Meldingerne vises som beskrevet i det følgende på skærmen og ledsages af 
en akustisk alarm. Desuden blinker STATUS-lampen grønt og orange.

Gå således frem:

• Tryk på MENU-knappen
• og det akustiske signal stopper.
• Skærmen skifter til hovedmenuen.
• STATUS-lampen skifter til konstant orange lys.
• Foralarmen forbliver vist på skærmen øverst til venstre.

Sprøjtealarm – Sprøjten næsten tom

Sprøjten vil være tom om 3 min.

Konfigurerbar foralarmtid: 1–15 min.

Skærmbilledet efter bekræftelse af foralarmen.

Infusion snart slut

Konfigurerbar mulighed:
Foralarmen kan deaktiveres.

Skærmbilledet efter bekræftelse af foralarmen.

Batteri nær afl

Om ca 15 min. vil batteriet være afladet, og alarmen BATTERI AFLADET vil 
blive udløst.

• pumpen har været i drift i længere tid uden strømtilslutning
• batteriet er ikke blevet opladet fuldstændigt
• strømforsyningen er blevet afbrudt.

Tilslut pumpen hurtigst muligt til en stikkontakt! 

Bemærk! Skærmbilledet efter bekræftelse af foralarmen.
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15. Alarmer og udbedring af fejl

15.2. Alarmer

Alle alarmer afbryder infusionen og stopper pumpen. En melding vises på skær-
men og ledsages af et akustisk signal og en rødt blinkende STATUS-lampe.

Gå således frem: 

• Tryk på MENU-knappen
• og det akustiske signal stopper.
• Find årsagen til alarmen, og ret den inden pumpen startes igen.

Alarm!
OKKLUSION, FJERN AARSAG. Trykket har nået tryktærsklen. Søg og fjern  
årsagen til det for høje tryk:

• for høj belastning af sprøjtedrevet
• infusionsslange kinket
• tilklottet kanyle
• lukket trevejshane

Kontroller drevet, infusionsslangen og trevejshanerne. Kontroller at kanylen 
ikke er tilklottet.

Alarm! Kontroller sprøjtens position

• Sprøjtens flanger sidder ikke korrekt i sprøjtestyret.

Korriger sprøjtens position, og kontroller flangernes position i sprøjtestyret. 

Alarm! Kontroller stempelklemmer

• koblingshåndtaget er blevet betjent
• stempelklemmerne sidder ikke korrekt omkring stempelpladen. 

Kontroller koblingshåndtaget og stempelklemmernes position.

Alarm! Sprøjteholder 

• sprøjteholderen er blevet betjent
• sprøjteholderen står åben

Åbn og luk sprøjteholderen.

Alarm! Koblingshaandtag

• Koblingshåndtaget er blevet betjent

Kontroller koblingshåndtaget.

Alarm! Tom sprøjte

Se også kap. 8.5 Sprøjtebytte
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15. Alarmer og udbedring af fejl

Alarm! Infusion slut

Det forindtastede toltalvolumen er infunderet.

Slut infusionen eller indstil pumpen til en ny infusion.

Alarm! Batteri afladet

Infusionen stoppes og alarmen vises i 6 min. Derefter slukker pumpen auto-
matisk. 

Bemærk! Tilslut pumpen hurtigst muligt til en stikkontakt!

Alarm! Pumpe ubenyttet

Pumpen er ikke blevet betjent i 2 min.

Konfigurerbart interval: 1–60 min.
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15. Alarmer og udbedring af fejl

15.3 Tips

Tips er meldinger, der kun vises i stoppet tilstand ved en ukorrekt indtastning.

Gå således frem:

• Tryk på FORLAD-knappen
• Korriger indtastningerne på skærmen iht. tippet.

Sprøjte??? Kontroller stoerrelse, type og position

• Den isatte sprøjte kendes ikke af pumpen
• Pumpen kan ikke startes

Kontroller sprøjtens position og de for pumpen konfigurerede sprøjter.

Afvigende infusionshastighed

Tilladt omraade: 2.00–20.00 mg/kg/h (Prøve)
•  Medikamentdatabasens fordefinerede nedre dosisgrænse er overskredet.

Korriger indtastningen til det tilladte område, eller bekræft den indtastede 
værdi. Således overskrides databasens nedre dosisgrænse.

Afvigende med. koncentration

Tilladt omraade: 5.00–20.00 mg/ml (Prøve)
•  Medikamentdatabasens fordefinerede nedre dosisgrænse er overskredet.

Korriger indtastningen til det tilladte område eller bekræft den indtastede 
værdi. Således overskrides databasens nedre dosisgrænse.

Beregnet hastighed udenfor grænse

Tilladt omraade: 2.00–999.9 mg/kg/h (Prøve)

Korriger indtastningen til det tilladte område.

Vaelg foerst medikament

Der er ikke valgt noget medikament.

Dette tip vises kun, når pumpens konfiguration kræver, at der skal være valgt 
et medikament til hver behandling. Ændring af konfigurationen kan foretages 
af Medikoteknisk afd.

Resterende med. vol. mindre end indsovningsdosis

Tip vises kun ved TIVA.
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16. Sikkerhedsanvisninger

Denne pumpe er udelukkende beregnet til brug som sprøjte-
pumpe, og må kun anvendes under nøje iagttagelse af de i den-
ne brugsanvisning beskrevne anvisninger. 

Pumpen må kun anvendes af eller under opsyn af uddannet, 
kvalificeret personale. Pumpens drift skal overvåges regelmæs-
sigt.

Pumpefunktioner, der ikke fra fabrikken er frigivet i pumpens 
konfiguration, og som er aktiveret efter kundens ønske, må kun 
betjenes af personale, der er trænet hertil.

Inden adskillelse af pumpen, skal ledningen fjernes fra stikkon-
takten. Al vedligeholdelse og reparationsarbejde må kun udføres 
af kvalificeret, faguddannet personale, der er blevet autoriseret 
af CODAN Argus.

Pumpen må kun anvendes med tilbehør og engangsartikler, hvis 
sikkerhedstekniske anvendelighed er bekræftet af CODAN Ar-
gus. Anvendelse af ikke-godkendte engangsartikler og tilbehør 
kan bringe patientens sikkerhed i fare.

Det er ikke tilladt at sætte pumpen i drift med batterier eller 
akkumulatorer af fremmed fabrikat, eller at genanvende eller 
modificere den i akkumulatorerne indbyggede sikkerhedselek-
tronik.

Pumpen er kalibreret til brug med engangssprøjter. Der må kun 
anvendes sprøjter med Luer-Lock.

For at sikre patenternes sikkerhed, skal en periodisk sikkerheds-
kontrol udføres hver 24. måned eller efter maksimalt 10.000 
timers drift. Kontrollen skal udføres iht. forskrifterne i Service 
Manualen.

Er sprøjten ikke isat iht. forskifterne i denne brugsanvisning, eller 
fjernes fra pumpen uden at infusionsslangen er fjernet fra pa-
tienten, kan der opstå ukontrolleret indløb til eller tilbageløb fra 
patienten. Adskillelsen mellem patient og infusionsslange kan 
også foregå ved at lukke en trevejshane på infusionsslangen.

Når pumpen er tilsluttet en patient, må der ikke under nogen 
omstændigheder tilsluttes en PC til pumpens docking interface.

Infusionsslanger skal før brug udluftes forskriftmæssigt og skal 
om nødvendigt forsynes med passende luft/partikelfiltre.

Sammensætning af flere infusionstyper (tyngdekraft, sprøjte-
pumper, peristaltikpumper osv.) på een patientslange kan være 
meget farligt. Denne pumpe må kun anvendes sammen med 
andre apparater, når de i deres brugsanvisninger udtrykkeligt er 
erklæret egnet hertil, eller er blevet godkendt hertil af Sund-
hedsstyrelsen.

Pumpen må ikke under infusion anbringes mere end 1,3 m over 
eller under patientens hjerte.

Ved brug af infusionshastigheder under 1,0 ml/h, skal der tages 
behørigt hensyn til pumpens tekniske nøjagtighed.

En teknisk fejltilstand kan medføre at der, afhængigt af sprøj-
testørrelsen, forekomme en over- eller underinfusion på 0,5 til 
1,2 ml.

Pumpen er forsynet med et advarsels- og alarmsystem, der rea-
gerer med et akustisk signal og med advarselslampe. Ved udløs-
ning af en alarm sættes pumpen i stoppet tilstand. Brugeren skal 
derfor løbende kontrollere infusionen, for i god tid at erkende 
alarmsituationer, og rette deres årsag.

Det er ikke tilladt at anvende pumpen i vertikal position.

Hold pumpen ren og tør. Hvis der ved et uheld spildes vædske 
over pumpen eller docking stationen, skal netledningen omgå-
ende trækkes ud af stikket, og Medikoteknisk afd. adviseres. 
Pumpen skal derefter omhyggeligt tørres, og dens tekniske til-
stand kontrolleres.

Pumpen må ikke anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære (f.eks 
ved brændbare anæstetika).

Efter tab på gulvet, eller når pumpen har været udsat for eks-
treme ydre påvirkninger, som høj luffugtighed, høj temperatur 
osv., skal den tages ud af drift, og dens tekniske tilstand kontrol-
leres af Medikoteknisk afd.

Pumpen må kun tilsluttes netspændinger, der er i overensstem-
melse med pumpens tekniske specifikationer. Pumpen kan kun 
fuldstændig afbrydes fra nettet ved at fjerne ledningen fra stik-
kontakten. 

Der kendes ikke til forstyrrelser af pumpens sikre funktion når 
den udsættes for eksterne højfrekvente elektromagnetiske fel-
ter. I tvivlstilfælde kontaktes CODAN DEHA.

Originalembalagen anbefales til sikker opbevaring eller forsen-
delse af pumpen. Der skal tages hensyn til specifikationernes 
fugtigheds-, temperatur- og trykbetingelser.
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17. Garanti

CODAN ARGUS garanterer ved normal anvendelse og forskrift-
mæssig vedligeholdelse for materiale- og produktionsfejl for en 
periode af 2 år fra leveringsdatoen.

Undtaget herfra er tilbehør, reservedele og kabler, for hvilke der 
ved normal anvendelse og vedligeholdelse gælder 90 dages ga-
ranti fra leveringsdatoen.

Batterier er ikke omfattet af nogen form for garanti.

Garantiydelsen omfatter i tilfælde af materiale- eller produktions-
fejl istandsættelse og/eller udskiftning af fejlbehæftede dele.

CODAN ARGUS hæfter ikke for følgeskader, direkte eller indi-
rekte, i sammenhæng med køb eller anvendelse af Codan Argus 
produkter.

Garantien bortfalder hvis et produkt 
a)  adskilles, repareres, eller vedligeholdes af en person, der ikke 

er autoriseret hertil af CODAN Argus,
b)  efter CODAN Argus’ opfattelse er blevet ændret,
c)  anvendes uden det af fabrikken tildelte serienummer,
d)  anvendes eller betjenes fejlagtigt, eller er blevet beskadiget 

ved uheld,
e)  er blevet beskadiget under transport ved anvendelse af ueg-

net emballage,
f)  er blevet utilstrækkeligt vedligholdt, eller ikke er blevet an-

vendt iht. de af CODAN Argus leverede skriftlige anvisninger.

CODAN ARGUS erkender sig kun ansvarlig for pumpens sikker-
hed, pålidelighed og ydelse, når de følgende betigelser samtidigt 
er overholdt:

a)   at montage, udvidelse, nyindstilling, ændring eller istandsæt-
telse kun udføres af autoriseret personale,

b)   at den elektriske installation på brugsstedet opfylder IEC eller 
landsspecifikke normer,

c)   at apparatet kun anvendes i overensstemmelse med denne 
brugsanvisning.

Bemærk!
Pumpen må kun anvendes med tilbehør reservedele og en-
gangsartikler (sprøjter), hvis sikkerhedstekniske anvendelighed 
er bekræftet af CODAN ARGUS. 

De i denne brugsanvisning nævnte angivelser er i overensstem-
melse med den senest tilgængelige information. Brugsanvisningen 
kan ændres uden varsel i forbindelse med tekniske ændringer.
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18. Pumpens pleje

18.1. Vigtige tips

Bemærk!
Før rengøring skal pumpens netledning fjernes fra stikket. Sprøj-
te og tilslutninger skal fjernes.

Bemærk!
Pumpen skal holdes ren og tør. For vedblivende at holde pum-
pen funktionsdygtig, anbefaler vi regelmæssig rengøring. An-
vend aldrig skurende rengøringsmidler.

Bemærk!
Pumpen må ikke steriliseres i autoklaver, og må ikke nedsænkes 
i vædske. Indtrængen af vædske i apparatet eller i stikket skal 
undgås. Er vædske indtrængt, skal ledningen hurtigst muligt 
trækkes ud af stikket, eller fjernes fra docking stationen, og om-
hyggeligt tørres og rengøres.
Ved mistanke om indtrængen af vædske, skal pumpens tages ud 
af drift, og Medikoteknisk afd. adviseres.

18.2. Rengøring og desinfektion.

Rengøring af pumpen bør udelukkende foretages ved aftørring 
med en fugtig klud.
I reglen er lunkent vand tilstrækkeligt. Til desinfektion må kun 
isopropylalkohol i fortyndet form anvendes. 

18.3 Opbevaring og transport

Apparaterne skal opbevares i ren tilstand på et tørt og køligt 
sted.
Batteriet skal genoplades efter hver opbevaringsperiode, dog 
senest efter 3 måneder, for at den specificerede batterikapacitet 
kan opretholdes.

Til transportformål skal man sørge for egnet emballage med  
tilstrækkelig beskyttelse mod stødpåvirkninger. Det anbefales at 
anvende den originale emballage.
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19. Specifikationer

Start-up graph 1 ml

Trumpet graph 1 ml

Start-up graph 5 ml

Trumpet graph 5 ml
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Set rate 1 ml/h

Set rate 5 ml/h

Observation window(min)

Overall percentage error -1.05 % 

Overall percentage error -0.53 % 
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Ep(min)
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19. Spezifikationer
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19. Spezifikationer

Technical data Remarks
Performance Data
Application area standard and intensive care, anaesthesia TIVA, medication dose calculator, medication data bank
Dose units g, mg, µg, ng per h, min, kg
Infusion rate range 0.1 – 1’100 ml/h in steps of 0.1 ml/h
Infusion volume (VTBI) 0.1 – 999.9 ml in steps of 0.1 ml

Infusion time1 1 min – 99 h 59 min in steps of 1 min
Bolus function manual or automatic customizable default values and ARGUSrails
Bolus rate 0.1 –1’100 ml/h no flow interruption;
Bolus volume 0.1 – 50 ml depending on syringe size; no flow interruption
Set fill (prime) rate 0.1 –1’100 ml/h depending on syringe size
Accuracy ± 2 % deviations dependent on syringe type
KVO – Keep Vein Open rate 0.1 – 5.0 ml/h configurable dependent on flow rate range; 

deactivation possible
History and Interface
History 1000 events graphically illustrated extendible by software
Interface RS-232 (optional: galvanic isolated);

Ethernet on request
connectable to Patient Data Management Systems (PDMS)

Nurse call connectable to a staff alerting system 24 V / 0.2 A; static or dynamic; potential free change over 
contact

Operation
Display graphic LC display 

size 100 x 29 mm; pixels 240x64
lightened, automatic dim out, configurable brightness

Menu navigation intuitive operation ountry-specific plaintext; infusion data overview
Menu configuration ARGUSservice software tool customized configuration on request
Syringes all leading brands in sizes of 10 – 50/60 ml permanently displayed; configurable user syringes 
Safety
Pressure reduction (KVO) automatic pressure release after occlusion
Alarms audible and visual plaintext and graphically illustrated; see list below
Data-lock lock of key pad via numerical code 
Occlusion pressure limit 200–1200 mbar (mmHg, kPa, cmH2O, Psi) 11 adjustable steps, no flow interruption
Dose error reduction medication database: 256 medications selectable 

for download to pump
recording of dose units, default values, ARGUSrails
(soft and hard), bolus settings, technical values

Power Supply
Battery NiMH maintenance free (product-specific component)
Battery operation 9 h @ 5 ml/h
Battery charge time 6 h at stand by without connected interface board
Mains power supply 230 VAC ±10%, 50 – 60 Hz; option: 115 VAC ±10%, 50 – 60 Hz
External power supply 18 – 20 VDC / 0.3 A @ 20 VDC
Power consumption 12 VA maximum
Product Specification
Dimensions 320 x 100 x 180 mm (W x H x D) excluding clamp
Housing ASA high performance plastic
Operating / Storage tempera-
ture

5– 40 °C / 0– 40 °C

Relative humidity 20 –90% no condensation
Weight with battery 2.2 kg
Maintenance safety inspection every 24 months
Conformity 
IP-Protection IPX2 protected against dripping, 15° tilted
Protection class II
Applied part Type CF
MDD classification IIb 
Regulations + Electrical Safety EN 60601 (-1-1 / -1-4 / -1-6 / -2-24)
Electromagnetic compatibility EN 61000-3 (-2 / -3), EN60601-1-2
Certification 0120 CODAN ARGUS AG: ISO 9001, ISO 13485,

Directive 93/42/EEC
Optional Accessories 
Docking Stations A100 for 5 syringe or A60 for 3 syringe pumps 

(plus combinations with infusion pumps)
version M: interface for barcode, staff alert and data transfer
version P: power supply only

Fixation systems multifunctional clamps to be used on ceiling pole or standard rail systems
IV-Stand two pole system with extra stability allows mounting of one A100 and one A60 docking station
Barcoding barcode reader and label software to be used with docking stations A100 M or A60 M
Software tools ARGUSservice

ARGUSmedb
configuration program and toolbox
Medication database including ARGUSrails
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