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DET ELLER DE BESKREVNE PRODUKTER ER MULIGVIS IKKE GODKENDT TIL ELLER TILGÆNGELIGE FOR SALG I CANADA OG ANDRE LANDE.

1. Elastomerballon
2. Hård, gennemsigtig 
 beholder
3. Infusionsslange
4. Flowbegrænser
5. Luer-lock tilslutning
6. Flerhastighedsmodul

7. Bolusknap
8. Partikelfilter
9. Hul til luftfilter
10. Indikator for   
 infusionsstatus
11. Luftindgangshul
12. Klemme

13. Identifikationsmærkat
14. Endehætte
15. Låg til fyldningsport
16. Fyldningsport
17. Infusionsslange, der går 
 ud over PCA

1. Neofuser® pumpe (enkelt hastighed)
2. Neofuser® Plus pumpe (enkelt hastighed med PCA)
3. Neofuser® Vario pumpe (flerhastighedspumpe)

• Intravenøs
• Perkutan
• Subkutan
• Intraarteriel 
• Epidural
• Sårinfusion

TYPER ADMINISTRATIONSVEJE

Neofuser® er en bærbar infusionspumpe til engangsbrug, og som fungerer uden 
batterier eller elektricitet.

Den tilfører flydende medicin ved et kontinuerligt, fastsat flow. Neofuser® pumpen er 
beregnet til infusion af kemoterapi, antibiotikabehandling, smertebehandling samt andre 
almene intravenøse, intraarterielle, subkutane, epidurale, perineurale og intralæsionale 
(intraoperative sår) infusioner.

BESTILLINGSINFORMATION

Klinikervejledning for Neofuser_Dobbelt_STØRRELSE I ÅBEN TILSTAND: 62,8 cm (b) x 29,7 cm (h)     STØRRELSE I LUKKET TILSTAND: 21 cm (b) x 29,7 cm (h)

Undgå at anlægge kateteret i ledrummet (det intraartikulære rum). Nogle studier har påvist en mulig forbindelse mellem kontinuerlig 
intraartikulær infusion (specielt hvad angår bupivacain) og efterfølgende udvikling af postartroskopisk glenohumeral kondrolyse (PAGCL). 
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OVERSIGT

Neofuser® pumpe

Varenummer Nominel volumen (ml) Basal flowhastighed (ml/t)  Bolusvolumen (ml) Spærreperiode (min)

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Neofuser® Plus pumpe

M2015W 100 2  2 ml 15 min

M5015W 100 5  2 ml 15 min

L2015W 275 2  2 ml 15 min

L5015W 275 5  2 ml 15 min

Neofuser® Vario pumpe

VM17 100 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7

VL17 275 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7

VL214 275 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
2.0ml/hr

Neofuser + Plus
Vol: 100ml 0m
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Basal: 2.0ml/h
 Bolus: 0.5ml/15min
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1. Viskositeten af den anvendte infusionsopløsning er 
den samme som for en fysiologisk saltopløsning 
(0,9 % NaCl-opløsning). Virkningen af en variation 
i viskositet er indirekte proportionel med den 
nominelle flowhastighed: En stigning fald i viskositet 
nedsætter/øger den nominelle flowhastighed.

2. Opløsningen i beholderen har stuetemperatur 
(22 °C). Virkningen af en variation i temperatur er 
direkte proportionel med den faktiske flowhastighed. 
Flowhastigheden vil falde/stige cirka 2 % pr. 1 °C 
(1,8 °F) fald/stigning i temperatur.

3. Flowbegrænserens temperatur (kapillært element 
(4)) eller PCA-modulet (6) er på 32 °C, hvilket svarer 
til temperaturen ved kontakt med huden. Når 
begrænseren (4) holdes i direkte kontakt med 

patientens hud, hjælper det med til at stabilisere 
driftstemperaturen. 

4. Beholderen (2) og patienttilslutningen (5) er på 
samme niveau, med fri udgang. Hvis reservoiret 
løftes op over den distale konnektor, øges 
trykgradienten og den faktiske flowhastighed. Hvis 
den holdes under, har det den modsatte virkning.

5. Delvis fyldning kan give en højere flowhastighed end 
den nominelle, dvs. cirka 8 % højere for et reservoir 
fyldt til 70 % af det nominelle volumen.

KOMPLET OMRÅDE

• Enkelt hastighed
• Enkelt hastighed med PCA
• Flere hastigheder

BLÅ 
UDLUFTNINGSENDEHÆTTE 

0,2 mikron hydrofob 
membran tvinger luftbobler 
ud, samtidig med at 
medicinen forhindres i at 
løbe ud.

SKALAINDIKATOR

Beregnet til dynamisk 
monitorering af processen 
for infusion af medicinen.

I.V.-MIKROFILTER

To (2) i.v.-mikrofiltre med 
1,2 mikron hydrofile - 
0,2 mikron hydrofobe 
membraner udstøder 
automatisk partiklerne, 
luften fra infusionsslangen 
og bolusreservoiret.

TRYKAKTIVERET VENTIL
Beregnet som en 
envejsventil til 
lægemiddetilførsel. 
DEHP-fri, termoplast ventil 
med latexfri membran af 
silikone.

LØS KLEMME
Beregnet til let montering 
på et dropstativ.

PATIENTSTYRET 
SMERTEBEHANDLINGSM
ODUL (PCA) 
Kompakt bolusknap, som 
tilfører en ekstra dosis 
smertestillende medicin, 
hvis graden af smerte 
kræver det.

PCA-KLEMME
Fastgjort til det 
patientstyrede 
smertebehandlingsmodul 
(PCA), som derved let kan 
sættes fast på en lomme 
eller et ærme.

Neofuser® pumpen skal beskyttes mod sollys og UV-stråler.  
Opbevares tørt ved mellem 4 °C og 40 °C. 

Hvis enheden er blevet nedkølet, skal den tilpasses 
stuetemperatur før brug, hvilket kan tage op til 6 timer. Må 
ikke opvarmes i mikrobølgeovn eller ved anvendelse af en 
ekstern varmekilde.

ANVISNINGER I FYLDNING

1. Tag fyldningsportens (16) låg (15) af. 2. Fyld en luer-lock-sprøjte med opløsningen. Indsæt 
sprøjten i fyldningsporten (16) ved at dreje den 
forsigtigt og låse den fast i porten. Fyld 
elastomerballonen (1), om nødvendigt ved at gentage 
fremgangsmåden.

NØGLEFUNKTIONER

3. Frakobl sprøjten, og luk fyldningsporten (16) fast 
til med en steril han-hætte.

4. Udfyld en patientmærkat (der er vedlagt en med 
produktet) med al nødvendig information, og sæt 
den på bagsiden af beholderen (2).

5. Når du har sikret dig, at slangen er blevet fuldstændig 
primet, skal slangen afklemmes (12).

6. Fastgør flowbegrænseren (kapillært element (4), eller 
PCA-anordningen (6)) til patientens hud. Sørg for, at 
luft- og partikelfilteret (8) holdes tørre, og at hullet til 
luftfilteret (9) ikke er obstrueret.

7. Infusionen er afsluttet, når niveauindikatoren (10) er 
tæt på 0, og ballonen (1) er tom og helt tømt.

8. Bortskaf produktet i henhold til centerets protokol eller 
lokale retningslinjer.
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INFORMATION OM KORREKT ANVENDELSE
NEOFUSER® PUMPEN ER KALIBRERET 
UNDER FØLGENDE FORHOLD:


