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Επεξήγηση συμβόλων
Ανατρέξτε στην επισήμανση της συσκευασίας και του προϊόντος για να δείτε ποια σύμβολα ισχύουν για αυτό το προϊόν.

Αριθμός καταλόγου

Αριθμός σειράς

Ημερομηνία κατασκευής

Μη αποστειρωμένο

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

Διατηρείτε στεγνό

EC REP Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Χωρίς λάτεξ Χωρίς επαφή του ασθενούς ή του υγρού με εξαρτήματα από λάτεξ

Χωρίς PVC Χωρίς επαφή του ασθενούς ή του υγρού με εξαρτήματα από πολυβινυλοχλωρίδιο

Χωρίς DEHP Χωρίς επαφή του ασθενούς ή του υγρού με εξαρτήματα από δι-(2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα

Μη πυρετογόνο Μη πυρετογόνο

Μόνο με 
συνταγή ιατρού

Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής από 
ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
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Εισαγωγή
Το προγραμματιζόμενο σύστημα έγχυσης Prometra περιλαμβάνει μια προγραμματιζόμενη αντλία, έναν ενδορραχιαίο 
καθετήρα, έναν τουνελοποιό ενδορραχιαίου καθετήρα, ένα κιτ επαναπλήρωσης, ένα κιτ πρόσβασης καθετήρα και μια 
συσκευή προγραμματισμού και τα παρελκόμενα. 

Η προγραμματιζόμενη αντλία έχει σχεδιαστεί για την παροχή μιας ελεγχόμενης χορήγησης φαρμάκων στον ενδορραχιαίο 
χώρο μέσω ενός ενδορραχιαίου καθετήρα. Η προγραμματιζόμενη αντλία χορηγεί με ακρίβεια 20 ml διαλύματος έγχυσης 
στον προγραμματισμένο ρυθμό ροής. 

Περιγραφή συσκευής
Η συσκευή προγραμματισμού Prometra είναι μια συσκευή χειρός που λειτουργεί με μενού. Βρίσκεται εκτός της 
εμφυτευμένης αντλίας και επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό της αντλίας. Οι δυνατότητες της συσκευής 
προγραμματισμού Prometra περιλαμβάνουν:
• Ρολόι πραγματικής ώρας
• Οθόνη LCD
•  Μη διαγραφόμενη μνήμη, η οποία αποθηκεύει αυτόματα όλο το ιστορικό και διαγνωστικά στοιχεία του 

προγραμματισμού της αντλίας και διατηρεί όλες τις πληροφορίες όταν απενεργοποιηθεί η ισχύς
• Θύρα και καλώδιο USB για τη διασύνδεση με υπολογιστή ή εκτυπωτή
• Τρεις (3) τυπικές αλκαλικές μπαταρίες AA (Lr6 για IEC) που ηλεκτροδοτούν τη συσκευή προγραμματισμού. 



Σελίδα 2 ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Για χρήση με τα προγραμματιζόμενα συστήματα έγχυσης Prometra

Περιγραφή συσκευής

Συστατικό μέρος Περιγραφή

Οθόνη LCD Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το περιβάλλον που καθοδηγείται με μενού και
βασίζεται σε κείμενο της συσκευής προγραμματισμού.

Πλήκτρα πλοήγησης Τα πλήκτρα πλοήγησης επιτρέπουν τη μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μενού. Μόλις 
γίνει μια επιλογή μενού, τα πλήκτρα  και  μετακινούν το δρομέα εντός ενός πεδίου 
ή μεταξύ πεδίων. Τα πλήκτρα  και  αυξάνουν ή μειώνουν την επισημασμένη τιμή.

Πλήκτρο επιλογής Εάν πατήσετε το πλήκτρο επιλογής, επιλέγεται το τρέχον επισημασμένο πεδίο  
ή επιλογή μενού.

Εάν επιλέξετε ένα πεδίο εντός ενός μενού, το πεδίο μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας 
επεξεργασίας για να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή του.

Εάν κάνετε μια επιλογή μενού, εκτελείται η αντίστοιχη ενέργεια. 

Κουμπί εκκαθάρισης Με το κουμπί εκκαθάρισης επιστρέφετε στο προηγούμενο μενού.

Εκκαθαρίζει μια σειρά ρυθμού ροής στο Multiple Rates Menu (Μενού πολλαπλών 
ρυθμών ροής).

Κουμπί λειτουργίας Εάν πατήσετε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας, ενεργοποιείται η συσκευή προγραμματισμού. 
Για απενεργοποίηση της συσκευής προγραμματισμού, πρέπει να πατήσετε το κουμπί 
λειτουργίας για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

Εάν η συσκευή προγραμματισμού είναι ενεργοποιημένη και πατήσετε το κουμπί λειτουργίας 
μία μόνο φορά, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD.

Σημείωση: Η συσκευή προγραμματισμού απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 
δεκαπέντε λεπτά αδράνειας.

Κουμπί ερωτήματος Το κουμπί ερωτήματος αρχικοποιεί μια συναλλαγή ερωτήματος. Οι τρέχουσες πληροφορίες 
της αντλίας εμφανίζονται στις οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας) όταν ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ερωτήματος.

Οθόνη LCD

Πλήκτρα πλοήγησης

Κουμπί εκκαθάρισης

Κουμπί λειτουργίας

Πλήκτρο επιλογής

Κουμπί ερωτήματος

Πρόσοψη συσκευής προγραμματισμού Prometra
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Περιγραφή συσκευής

Συστατικό μέρος Περιγραφή

Θύρα USB Η συσκευή προγραμματισμού μπορεί να στείλει τα αρχεία κατάστασης αντλίας, 
επιβεβαίωσης προγράμματος και ιστορικού σε εκτυπωτή μέσω της θύρας USB 
που διαθέτει.

Σειριακή θύρα Τα αρχεία ιστορικού μπορούν να μεταφερθούν σε Η/Υ μέσω της σειριακής θύρας της 
συσκευής προγραμματισμού.

Κάτω μέρος συσκευής προγραμματισμού Prometra

Συστατικό μέρος Περιγραφή

Σπείρα συσκευής 

προγραμματισμού

Η σπείρα συσκευής προγραμματισμού εκπέμπει το σήμα ασύρματης επικοινωνίας 
που χρησιμοποιείται για την αλληλεπίδραση με την αντλία. Αυτή η σπείρα πρέπει να 
τοποθετείται απευθείας πάνω από την αντλία για την επιτυχή αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Διαμέρισμα μπαταριών Οι μπαταρίες βρίσκονται κάτω από ένα ολισθαίνον κάλυμμα. Για αφαίρεση του καλύμματος, 
πατήστε προς τα κάτω το πάνω κεντρικό τμήμα του καλύμματος και σύρετε απαλά προς 
τα κάτω.

Πίσω μέρος συσκευής προγραμματισμού Prometra

Θύρα USB Σειριακή θύρα

Σπείρα συσκευής 

προγραμματισμού

Διαμέρισμα μπαταριών
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Για ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται 
με την προγραμματιζόμενη αντλία, ανατρέξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο ιατρού για την προγραμματιζόμενη 
αντλία Prometra. 

Ενδείξεις
Η συσκευή προγραμματισμού Prometra ενδείκνυται για χρήση με τα προγραμματιζόμενα συστήματα έγχυσης Prometra. 
Προορίζεται για χρήση στην απομακρυσμένη επικοινωνία με την αντλία.

Αντενδείξεις
Καμία γνωστή.

Προειδοποιήσεις
•   Να επιλέγετε και να προγραμματίζετε πάντα τις δοσολογίες φαρμάκου σύμφωνα με την επισήμανση φαρμάκου, ώστε να 

αποφευχθεί η λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου.
•  Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προγραμματισμού Prometra μόνο αφού λάβετε εκπαίδευση ειδική για αυτή τη συσκευή. 

Η χρήση αυτής της συσκευής από μη ειδικευμένο ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές 
συνέπειες που περιλαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική χορήγηση φαρμάκου. 

•  Οι ιατροί που προγραμματίζουν εμφυτεύσιμες προγραμματιζόμενες αντλίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
χρήσης. Τα τεχνικά σφάλματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση υποκείμενων συμπτωμάτων, 
συμπτώματα στέρησης φαρμάκου ή κλινικά σημαντική ή θανάσιμη υπερδοσολογία.

•  Η συσκευή προγραμματισμού χειρός χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια για τον προγραμματισμό της αντλίας. 
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της συσκευής προγραμματισμού μπορεί να επηρεάσει άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. 
Η χρήση ή η παρεμβολή με άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές δεν έχει τεκμηριωθεί.

•  Εάν ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής έχει απενεργοποιηθεί, να παρακολουθείτε προσεκτικά τον όγκο της 
δεξαμενής. Προγραμματίστε τακτικές επισκέψεις επαναπλήρωσης για να αποφευχθεί το άδειασμα της δεξαμενής και η 
πιθανή δυσφορία του ασθενούς. Θα πρέπει να δοθούν συμβουλές στους ασθενείς να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους 
στην περίπτωση που εμφανιστούν αλλαγές στα συμπτώματά τους.

•  Αντλία. Να τη χρησιμοποιείτε μόνο με τη συσκευή προγραμματισμού Prometra. Τα πιθανά προβλήματα επικοινωνίας 
μεταξύ της αντλίας και της συσκευής προγραμματισμού μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού, διαθερμία, ηλεκτροχειρουργικό καυτηριασμό, κατάλυση με ραδιοσυχνότητες και λιθοτριψία.

Προφυλάξεις
• Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 
• Η συσκευή προγραμματισμού Prometra προορίζεται για χρήση μόνο με περιφερειακές συσκευές ιατρικού βαθμού.
•  Όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός μιας αντλίας ασθενούς, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή 

προγραμματισμού και μετά να την επανεκκινείτε πριν προγραμματίσετε την αντλία ενός νέου ασθενούς. Με αυτή την 
πρακτική αποφεύγονται τα μηνύματα σφάλματος της συσκευής προγραμματισμού εάν επιχειρήσετε κατά λάθος να 
προγραμματίσετε την αντλία ενός ασθενούς με δεδομένα από τη συνταγή ενός άλλου ασθενούς.

•  Το σήμα ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για το ερώτημα και τον προγραμματισμό της αντλίας (αναφέρεται 
και ως τηλεμετρία) μπορεί να μεταφέρεται περίπου 5 cm (2 ίντσες). Εάν η συσκευή προγραμματισμού δεν τοποθετηθεί 
αρκετά κοντά στην αντλία ή δεν προσανατολιστεί σωστά πάνω από την αντλία, μπορεί να μην είναι δυνατό η συσκευή 
προγραμματισμού να αρχικοποιήσει μια σύνδεση με την αντλία.

•  Να εκτελείτε πάντα ένα τελικό ερώτημα κατά την ολοκλήρωση κάθε επίσκεψης κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε 
η συσκευή προγραμματισμού.

•  Η συσκευή προγραμματισμού έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες άνω των 10°C και κάτω των 40°C. Εάν 
η συσκευή προγραμματισμού αποθηκευτεί ή μεταφερθεί σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους, αφήστε τη 
θερμοκρασία της να σταθεροποιηθεί εντός του καθορισμένου λειτουργικού εύρους πριν από τη χρήση.

•  Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή προγραμματισμού. Εάν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή προγραμματισμού, 
μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτή ή να προκληθεί δυσλειτουργία της.

•  Μην αποστειρώνετε τη συσκευή προγραμματισμού. Για χρήση όταν είναι επιθυμητός στείρος φραγμός, τοποθετήστε τη 
συσκευή προγραμματισμού σε μια διάφανη αποστειρωμένη σακούλα ή θήκη.

•  Ορισμένα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορεί να προκαλούν παρεμβολή στη διαδικασία προγραμματισμού. Μπορεί, 
επίσης, να προκληθεί παρεμβολή κοντά σε εξοπλισμό που είναι επισημασμένος με το σύμβολο που απεικονίζεται στα 
δεξιά. Απομακρύνετε τον ασθενή από την ύποπτη πηγή παρεμβολής .

•  Αποτρέψτε την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και 
του κινητού εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών (πομποί) και της προγραμματιζόμενης αντλίας και της συσκευής 
προγραμματισμού Prometra.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Αδυναμία προγραμματισμού αντλίας λόγω αστοχίας συσκευής προγραμματισμού ή απώλειας τηλεμετρίας.
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη αντλία ή το φάρμακο που χορηγείται. Ανατρέξτε 

στις κατάλληλες Οδηγίες χρήσης για την προγραμματιζόμενη αντλία καθώς και στην επισήμανση φαρμάκου.

Λειτουργία συσκευής προγραμματισμού
Το σύστημα της συσκευής προγραμματισμού Prometra εκτελεί δύο είδη συναλλαγών: συναλλαγές συσκευής 
προγραμματισμού και συναλλαγές αντλίας. Οι συναλλαγές συσκευής προγραμματισμού εκτελούνται ανεξάρτητα  
και δεν επηρεάζουν την αντλία. Οι συναλλαγές αντλίας μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ της συσκευής  
προγραμματισμού και της αντλίας.

Συναλλαγές συσκευής προγραμματισμού

Οι ακόλουθες λειτουργίες αποτελούν συναλλαγές της συσκευής προγραμματισμού:

• Διαμόρφωση συσκευής προγραμματισμού
• Γλώσσα
• Ρύθμισης ώρας/ημερομηνίας
• Εκκαθάριση ιστορικού
• Ρύθμιση αντίθεσης
• Επισκόπηση ιστορικού

Η ακολουθία συμβάντων για τις συναλλαγές της συσκευής προγραμματισμού είναι η εξής:

Διάγραμμα ροής για την ακολουθία συναλλαγών συσκευής προγραμματισμού

Ενεργοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού.

Στο Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε  
μια λειτουργία της συσκευής προγραμματισμού.

(Review History (Επισκόπηση ιστορικού) ή Setup (Διαμόρφωση) > 

Programmer Setup (Διαμόρφωση συσκευής προγραμματισμού))

Διαμόρφωση συσκευής 
προγραμματισμού

Εισαγάγετε τις 
απαιτούμενες 
πληροφορίες.

Επισκοπήστε τα  
αρχεία ιστορικού.

Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή προγραμματισμού.

Θέλετε να 
προγραμματίσετε μια 

άλλη λειτουργία;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επισκόπηση ιστορικού
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Λειτουργία συσκευής προγραμματισμού
Συναλλαγές αντλίας

Υπάρχουν δύο είδη συναλλαγών αντλίας:
• Ερώτημα πληροφοριών από την αντλία
• Πληροφορίες προγραμματισμού στην αντλία

Συναλλαγές ερωτημάτων

Κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού αρχικοποιεί μια σύνδεση με την αντλία 
και λαμβάνει τις τρέχουσες πληροφορίες της αντλίας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στις οθόνες Pump Status 
(Κατάσταση αντλίας) όταν ολοκληρωθεί το ερώτημα. Η συσκευή προγραμματισμού χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 
έλαβε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ερωτήματος για τον υπολογισμό των ρυθμών ροής της αντλίας, τον καθορισμό 
της ακρίβειας ροής και την παροχή προεπιλεγμένων τιμών για τις συναλλαγές προγραμμάτων. Από προεπιλογή, 
η συσκευή προγραμματισμού εκτελεί μόνο ένα ερώτημα της αντλίας πριν την πρώτη λειτουργία προγραμματισμού. 
Για επισκόπηση των τρεχουσών πληροφοριών της αντλίας χωρίς να εκτελέσετε μια λειτουργία προγραμματισμού, 
πατήστε το κουμπί INQ.

Συναλλαγές προγραμμάτων

Οι συναλλαγές προγραμμάτων μεταφέρουν πληροφορίες στην αντλία. Οι ακόλουθες λειτουργίες αποτελούν συναλλαγές 
της αντλίας:
• Συνεχής ροή
• Πολλαπλοί ρυθμοί ροής
• Περιοδική ροή
• Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση
• Επαναπλήρωση
• Διαμόρφωση αντλίας
• Όνομα ασθενούς (κωδικός)
• Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής
• Ρύθμιση ορίου ημερήσιας δόσης
• Ρύθμιση μονάδων φαρμάκου/δοσολογίας
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Λειτουργία συσκευής προγραμματισμού
Συναλλαγές αντλίας

Συναλλαγές προγραμμάτων

Η ακολουθία συμβάντων για τις συναλλαγές προγραμμάτων είναι η εξής:

Διάγραμμα ροής για την ακολουθία συναλλαγών αντλίας

Ενεργοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού.

Στο Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε μια λειτουργία της συσκευής 
προγραμματισμού. (Constant Flow (Συνεχής ροή), Multiple Rates  

(Πολλαπλοί ρυθμοί ροής), Periodic Flow (Περιοδική ροή),
Demand Bolus (Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση), Refill (Επαναπλήρωση)  

ή Setup (Διαμόρφωση) > Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας))

Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και επιλέξτε «Yes» (Ναι) 
για προγραμματισμό των πληροφοριών στην αντλία.

Η συσκευή προγραμματισμού μεταφέρει τις πληροφορίες στην 
αντλία και εμφανίζει την οθόνη Program Confirmation  

(Επιβεβαίωση προγράμματος).

Στο Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε 
μια λειτουργία του προγραμματισμού.

(Constant Flow (Συνεχής ροή), Multiple 
Rates (Πολλαπλοί ρυθμοί ροής), 

Periodic Flow (Περιοδική ροή), Demand 
Bolus (Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση), 

Refill (Επαναπλήρωση) ή Pump Setup 
(Διαμόρφωση αντλίας))

Η συσκευή προγραμματισμού σάς προτρέπει να τοποθετήσετε 
τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία.

Η συσκευή προγραμματισμού πραγματοποιεί ερώτημα στην αντλία 
και εμφανίζει τις οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας).

Η συσκευή προγραμματισμού σάς προτρέπει να τοποθετήσετε 
τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού.

Θέλετε να 
προγραμματίσετε μια 

άλλη λειτουργία;

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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Εκδόσεις λογισμικού

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία της συσκευής προγραμματισμού Prometra με την έκδοση λογισμικού 
1.06.1 Άλλες εκδόσεις λογισμικού μπορεί να έχουν διαφορετικές δυνατότητες ή να λειτουργούν διαφορετικά. Θα βρείτε 
την έκδοση λογισμικού της συσκευής προγραμματισμού στην «Οθόνη εκκίνησης», η οποία είναι η πρώτη οθόνη που 
εμφανίζεται στη συσκευή προγραμματισμού μετά την ενεργοποίησή της. 

Συμβατότητα με νεότερες εκδόσεις: Θα είναι δυνατόν οι αντλίες που έχουν προηγουμένως προγραμματιστεί με 
διαφορετική έκδοση λογισμικού από την 1.06 ή την 1.06.1 να προγραμματιστούν κανονικά με την έκδοση 1.06.1, με μία 
εξαίρεση. Εάν είχαν προγραμματιστεί περισσότεροι από τέσσερις πολλαπλοί ρυθμοί ροής, η συσκευή προγραμματισμού 
με έκδοση λογισμικού 1.06.1 θα εμφανίσει μια οθόνη μετά από ερώτημα, η οποία θα ενημερώνει το χρήστη ότι 
προγραμματίστηκαν περισσότεροι από τέσσερις ρυθμοί ροής και ότι πρέπει να προγραμματιστεί ένας σταθερός ρυθμός 
ροής πριν τη συνέχιση με τον κανονικό προγραμματισμό. 

Συμβατότητα με προγενέστερες εκδόσεις: Μετά από τον προγραμματισμό μιας αντλίας με το λογισμικό 1.06 ή 1.06.1, 
η συγκεκριμένη αντλία δεν πρέπει να προγραμματιστεί με συσκευή προγραμματισμού οποιασδήποτε άλλης έκδοσης 
λογισμικού. Ο προγραμματισμός με διαφορετική έκδοση πιθανώς να έχει ως αποτέλεσμα μια οθόνη σφάλματος 
και να απαιτηθεί ο πλήρης επαναπρογραμματισμός της αντλίας για να είναι δυνατή η συνέχιση. Να γνωρίζετε ότι η 
λειτουργία έκτακτης διακοπής μιας συσκευής προγραμματισμού οποιασδήποτε έκδοσης λογισμικού θα πρέπει να 
λειτουργεί κανονικά.

Οδηγίες χρήσης
Προγραμματισμός και ερωτήματα αντλίας

Η αποστολή μηνυμάτων στην αντλία καλείται προγραμματισμός και η λήψη των τρεχουσών πληροφοριών από την αντλία 
καλείται ερώτημα.

Ο προγραμματισμός της αντλίας ολοκληρώνεται αφού εισαχθούν νέα δεδομένα στη συσκευή προγραμματισμού. 
Έτσι αποστέλλονται νέες πληροφορίες στην αντλία, για να μπορούν να αποθηκευτούν και να διεξαχθούν. Η συσκευή 
προγραμματισμού σάς πληροφορεί όταν πρέπει να προγραμματίσετε την αντλία εμφανίζοντας το μήνυμα «Place 
Programmer Over Pump» (Τοποθετήστε τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία). Μετά, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες, στην παράγραφο «Προσανατολισμός συσκευής προγραμματισμού».

Για εκτέλεση ενός ερωτήματος, πατήστε το κουμπί INQ και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μπορείτε να εκτελέσετε 
ένα ερώτημα ανά πάσα στιγμή, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην αρχή και στο τέλος μιας συνεδρίας προγραμματισμού 
για την επαλήθευση/επιβεβαίωση των πληροφοριών στην αντλία.

Και οι δύο αυτές λειτουργίες απαιτούν να τοποθετήσετε τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από τον ασθενή και την 
αντλία με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος περιγράφεται παρακάτω. 

Prometra
Προγραμματισμός αντλίας

Σύστημα

Μοντέλο: 0093
Έκδοση λογισμικού: 1.06.1

Πνευματικά δικαιώματα 2014
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Οδηγίες χρήσης
Προσανατολισμός συσκευής προγραμματισμού

Το σήμα που χρησιμοποιείται για το ερώτημα και τον προγραμματισμό της αντλίας μπορεί να μεταφέρεται περίπου 
5 εκατοστά (2 ίντσες). Εάν η συσκευή προγραμματισμού δεν τοποθετηθεί αρκετά κοντά στην αντλία ή δεν προσανατολιστεί 
σωστά πάνω από την αντλία, δεν θα είναι δυνατό η συσκευή προγραμματισμού να επικοινωνήσει με την αντλία.

Όταν γίνει προτροπή να τοποθετηθεί η συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1.  Τοποθετήστε οριζόντια τη συσκευή προγραμματισμού περίπου 10 εκατοστά (4 ίντσες) πάνω από την εμφυτευμένη 
αντλία. Η σπείρα της συσκευής προγραμματισμού κάτω από την οθόνη LCD θα πρέπει να είναι παράλληλη με το πάνω 
μέρος της αντλίας.

2.  Μετακινήστε αργά τη συσκευή προγραμματισμού προς την αντλία. Καθώς προσπαθεί να εντοπίσει την αντλία, 
η συσκευή προγραμματισμού παράγει μια σειρά από γρήγορα ηχητικά σήματα. Μόλις εντοπίσει την αντλία, η συσκευή 
προγραμματισμού παράγει έναν σταθερό ηχητικό τόνο.

  Προσοχή: Μην τοποθετείτε τη συσκευή προγραμματισμού πολύ κοντά στην αντλία. Το σήμα απαιτεί τουλάχιστον 

1,27 εκατοστά (0,5 ίντσες) για την αρχικοποίηση της σύνδεσης.

3.  Κρατήστε τη συσκευή προγραμματισμού σταθερά μέχρι να σταματήσει ο ηχητικός τόνος. Ο ηχητικός τόνος της 
συσκευής προγραμματισμού διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η συσκευή 
προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης.

4. Ο προγραμματισμός ή το ερώτημα έχει τώρα ολοκληρωθεί.

Εισαγωγή δεδομένων

Τοποθέτηση της συσκευής προγραμματισμού πάνω από την αντλία

Για να Πραγματοποιήστε το εξής

Θέσετε το πεδίο σε τρόπο 
λειτουργίας επεξεργασίας

Μετακινήστε το δρομέα για επισήμανση του πεδίου και πατήστε SEL

Κάνετε την επιλογή μενού Μετακινήστε το δρομέα για επισήμανση της επιλογής και πατήστε SEL

Επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού

Πατήστε 
C
L
R

Μετακινήσετε το δρομέα 
Πατήστε  και  για μετακίνηση αριστερά και δεξιά
Πατήστε  και  για μετακίνηση πάνω και κάτω

Αυξήσετε την επισημασμένη τιμή Πατήστε  

Μειώσετε την επισημασμένη τιμή Πατήστε  
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Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση συσκευής προγραμματισμού 

Για πρόσβαση στο Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης):

Επιλέξτε Setup (Διαμόρφωση) από το Main Menu (Κύριο μενού) και μετά επιλέξτε Programmer Setup (Διαμόρφωση 
συσκευής προγραμματισμού).

Ρύθμιση γλώσσας

Για ρύθμιση της γλώσσας:

1. Από το Programmer Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης συσκευής προγραμματισμού), επιλέξτε Languages (Γλώσσες).
2.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για επιλογή της γλώσσας που θα εμφανίζεται στην οθόνη της 

συσκευής προγραμματισμού.

 Σημείωση: Όλες οι επακόλουθες οθόνες θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

3.  Τώρα, μπορείτε να επιστρέψετε στο Programmer Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης συσκευής προγραμματισμού) ή να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή προγραμματισμού.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας:

1. Από το Programmer Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης συσκευής 
προγραμματισμού), επιλέξτε Set Time/Date (Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας).
2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.
3.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για μετακίνηση του δρομέα στον αριθμό που θέλετε 

να αλλάξετε.
4.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή των τιμών. Σημειώστε ότι οι τιμές 

ώρας βασίζονται σε ρολόι 24 ωρών.
5. Αφού εισαγάγετε τις τιμές ημερομηνίας και ώρας, πατήστε SEL.
6.  Η συσκευή προγραμματισμού αποθηκεύει την ώρα και την ημερομηνία 

και επαληθεύει ότι το ρολόι λειτουργεί σωστά. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Testing Clock (Γίνεται δοκιμή ρολογιού). 

7.  Μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει το Programmer Setup Menu (Μενού 
διαμόρφωσης συσκευής προγραμματισμού) με την καινούρια ημερομηνία και ώρα. 

Συνεχής ροή  
Πολλαπλοί ρυθμοί ροής  
Περιοδική ροή  
Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση
Επαναπλήρωση  
Διαμόρφωση   
Επισκόπηση ιστορικού  
Έκτακτη διακοπή αντλίας

12/01/10 09:00

Κύριο μενούΚύριο μενού

Διαμόρφωση αντλίας 
Διαμόρφωση συσκευής 
προγραμματισμού

Κύριο

12/01/10 09:00

Μενού διαμόρφωσης

Γλώσσες
Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας
Εκκαθάριση ιστορικού
Ρύθμιση αντίθεσης

Επιστροφή

23/03/12 16:31

Διαμόρφωση συσκευής 
προγραμματισμού

Γίνεται δοκιμή ρολογιού
Περιμένετε…

12/01/10 09:00

Μενού ώρας  
και ημερομηνίας
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Οδηγίες χρήσης
Εκκαθάριση ιστορικού 

Η λειτουργία Clear History (Εκκαθάριση ιστορικού) σάς επιτρέπει να εκκαθαρίσετε όλα τα αρχεία ιστορικού που 
βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή στη μνήμη της συσκευής προγραμματισμού (η λειτουργία Clear History (Εκκαθάριση 
ιστορικού) διαγράφει όλα τα αρχεία ιστορικού, δεν είναι ειδική για συγκεκριμένο ασθενή ή επεισόδιο). Το Programmer 
History (Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού) είναι ένα αρχείο με όλες τις συναλλαγές αντλίας και τα μηνύματα 
σφαλμάτων που παρήγαγε η συσκευή προγραμματισμού. Η συσκευή προγραμματισμού μπορεί να αποθηκεύσει 
περισσότερα από 400 αρχεία. 

Προειδοποίηση: Όταν η μνήμη της συσκευής προγραμματισμού είναι γεμάτη, τα παλαιότερα αρχεία διαγράφονται 

αυτόματα καθώς προστίθενται καινούρια αρχεία. Η συσκευή προγραμματισμού δεν εμφανίζει καμία προειδοποίηση 

όταν η μνήμη της συσκευής προγραμματισμού είναι γεμάτη.

Για εκκαθάριση του ιστορικού της συσκευής προγραμματισμού: 

1.  Από το Programmer Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης συσκευής προγραμματισμού), επιλέξτε Clear History 
(Εκκαθάριση ιστορικού).

2.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για επιλογή Yes (Ναι) ή No (Όχι). Η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει στο 
Programmer Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης συσκευής προγραμματισμού).

Ρύθμιση αντίθεσης

Για ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης της συσκευής προγραμματισμού:

1.  Από το Programmer Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης συσκευής  
προγραμματισμού), επιλέξτε Set Contrast (Ρύθμιση αντίθεσης). 

2. Πατήστε SEL για επιλογή της τιμής της ρύθμισης αντίθεσης.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή της τιμής από 000 σε 100.
4. Αφού εισαγάγετε την τιμή αντίθεσης, πατήστε SEL. 
5.  Εάν η καινούρια τιμή αντίθεσης είναι αποδεκτή, επιλέξτε Yes (Ναι) στην ερώτηση  

Modify Contrast? (Να γίνει τροποποίηση της αντίθεσης;). 
6.  Εάν επιλέξετε Default (Προεπιλογή), η αντίθεση θα αλλάξει στην  

εργοστασιακή προεπιλογή.

Διαμόρφωση αντλίας 

Η διαμόρφωση αντλίας συνήθως πραγματοποιείται πριν την εμφύτευση της αντλίας στη χειρουργική αίθουσα.  
Κατά τη διαμόρφωση της αντλίας, μπορούν να προγραμματιστούν στην αντλία οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Όνομα ή/και κωδικός του ασθενούς
• Δεδομένα για το συναγερμό χαμηλής στάθμης της δεξαμενής
• Όρια ημερήσιας δόσης
• Πληροφορίες φαρμάκου

Για πρόσβαση στο Pump Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης αντλίας):

Επιλέξτε Setup (Διαμόρφωση) από το Main Menu (Κύριο μενού) και μετά επιλέξτε Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας).

Ρύθμιση αντίθεσης
<---------------*--------------->

054

23/03/12 16:31

Ρύθμιση αντίθεσης

Να γίνει τροποποίηση  
της αντίθεσης;

Ναι Όχι Προεπιλογή
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Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Όνομα/Κωδικός ασθενούς

1.  Από το μενού Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας), επιλέξτε Patient Name (Όνομα 
ασθενούς). Εάν έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή 
προγραμματισμού εμφανίζει το Patient Name Menu (Μενού ονόματος ασθενούς).

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Daily Dose Limit Menu (Μενού ορίου ημερήσιας δόσης).

3.  Εισαγάγετε το όνομα ή τον κωδικό ασθενούς χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  
βέλους για μετακίνηση στην αλφάβητο και μετά πατήστε SEL.

4.  Για προγραμματισμό ενός ονόματος στην αντλία, επιλέξτε YES (Ναι) και 
προγραμματίστε την αντλία ακολουθώντας τις προτροπές στην οθόνη.

5.  Κρατήστε τη συσκευή προγραμματισμού σταθερά μέχρι να σταματήσει ο 
ηχητικός τόνος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή 
προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται η 
οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

Τρόπος λειτουργίας: Όνομα 
ασθενούς

Διαμόρφωση Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε

Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής

Ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής προειδοποιεί τους ασθενείς όταν το φάρμακο στη δεξαμενή αντλίας μειωθεί 
κάτω από έναν ορισμένο όγκο. Η αντλία σηματοδοτεί μια κατάσταση χαμηλού όγκου παράγοντας δύο σύντομους  
(1/4 δευτερολέπτου) χαρακτηριστικούς ήχους κάθε 30 λεπτά. Ο συναγερμός συνεχίζει να ηχεί μέχρι την επαναπλήρωση 
της αντλίας, την αλλαγή του κατώφλιου όγκου χαμηλής στάθμης δεξαμενής ή την απενεργοποίηση του συναγερμού. 

Προειδοποίηση: Ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο κατώφλιος όγκος να 
προγραμματιστεί. Όταν οι αντλίες αποστέλλονται από το εργοστάσιο, ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής 
είναι απενεργοποιημένος. 

Εάν ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής είναι απενεργοποιημένος, προγραμματίστε τακτικές επισκέψεις 
επαναπλήρωσης για να αποφευχθεί το άδειασμα της δεξαμενής και η πιθανή δυσφορία του ασθενούς. Θα πρέπει να 
δοθούν συμβουλές στον ασθενή να επικοινωνήσει με τον γιατρό του στην περίπτωση που εμφανιστούν αλλαγές στα 
συμπτώματά του.

Προγραμματισμός του συναγερμού χαμηλής στάθμης δεξαμενής

1.  Από το μενού Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας), επιλέξτε Low Reservoir 
Alarm (Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής). Εάν έχει ήδη εκτελεστεί μια 
λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει το Alarm Level 
Menu (Μενού επιπέδου συναγερμού). 

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Alarm Level Menu (Μενού επιπέδου συναγερμού).

3.  Πατήστε SEL για επεξεργασία του Low Res. Alarm (Συναγερμός χαμηλής 
στάθμης δεξαμενής)

4.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για ενεργοποίηση του συναγερμού χαμηλής 
στάθμης δεξαμενής και πατήστε SEL για ολοκλήρωση της επεξεργασίας.

5.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στο πεδίο Low Res. Volume (Χαμηλός όγκος δεξαμενής)
6.  Πατήστε SEL για επεξεργασία του Low Reservoir Volume (Χαμηλός όγκος δεξαμενής) που έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο.
7.  Όταν αποστέλλεται από το εργοστάσιο, το Low Reservoir Volume (Χαμηλός όγκος δεξαμενής) είναι ρυθμισμένο στα 

2,0 ml. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή της τιμής.
8.  Για προγραμματισμό των ρυθμίσεων Low Reservoir (Χαμηλή στάθμη δεξαμενής) στην αντλία, επιλέξτε YES (Ναι) και 

προγραμματίστε την αντλία σύμφωνα με τις προτροπές στην οθόνη.
9.  Κρατήστε τη συσκευή προγραμματισμού σταθερά μέχρι να σταματήσει ο ηχητικός τόνος. Μόλις ολοκληρωθεί 

η διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και 
εμφανίζεται η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

Όνομα ασθενούς
Συναγερμός χαμηλής στάθμης 
δεξαμενής
Όριο ημερήσιας δόσης
Μονάδες φαρμάκου/
δοσολογίας

Επιστροφή

12/01/10 09:00

Διαμόρφωση αντλίας

Συναγερμός χαμηλής 
στάθμης δεξαμενής: 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Χαμηλός όγκος δεξαμενής: 2,0 ml

Να γίνει προγραμματισμός  
του συναγερμού;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού επιπέδου συναγερμού
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Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας 

Όριο ημερήσιας δόσης

Το Daily Dose Limit Menu (Μενού ορίου ημερήσιας δόσης) σάς επιτρέπει να επιβάλλετε όρια στη δόση φαρμάκου που 
μπορεί να ελευθερωθεί σε μια περίοδο 24 ωρών στα σχήματα χορήγησης Constant Flow (Συνεχής ροή), Multiple Rates 

(Πολλαπλοί ρυθμοί ροής) και Periodic Flow (Περιοδική ροή).

Προειδοποίηση: Το όριο ημερήσιας δόσης ΔΕΝ περιορίζει τα σχήματα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση.

Προγραμματισμός του ορίου ημερήσιας δόσης

1.  Από το μενού Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας), επιλέξτε Set Daily Dose 
Limit (Ρύθμιση ορίου ημερήσιας δόσης). Εάν έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία 
ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει το Daily Dose Limit Menu 
(Μενού ορίου ημερήσιας δόσης). 

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Dose Limit Menu (Μενού ορίου δόσης).

3.  Για προγραμματισμό των ρυθμίσεων για το όριο ημερήσιας δόσης στην αντλία, 
πατήστε SEL για επεξεργασία και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Daily Dose Limit (Όριο ημερήσιας δόσης).

4. Πατήστε SEL για είσοδο ή έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας.
5.  Όταν αποστέλλεται από το εργοστάσιο, το Daily Dose Limit (Όριο ημερήσιας δόσης) ρυθμίζεται στα 0,000 mg. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στο πεδίο Daily Dose Limit (Όριο ημερήσιας δόσης) και πατήστε  
SEL για επεξεργασία.

6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή της τιμής και πατήστε SEL για εισαγωγή.
7.  Για προγραμματισμό των ρυθμίσεων Daily Dose Limit (Όριο ημερήσιας δόσης) στην αντλία, επιλέξτε YES (Ναι) και 

προγραμματίστε την αντλία σύμφωνα με τις προτροπές στην οθόνη της συσκευής προγραμματισμού.

Σημείωση: Εκτός από το όριο ημερήσιας δόσης, εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν μια δόση αλλάζει από την 
προηγούμενη προγραμματισμένη δόση. Ένα παράδειγμα μιας οθόνης προειδοποίησης εμφανίζεται παρακάτω: 

Εάν οι τιμές είναι σωστές, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για επισήμανση  
του YES (Ναι) και πατήστε SEL. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη της  
συσκευής προγραμματισμού.

Μονάδες φαρμάκου/δοσολογίας

Η συσκευή προγραμματισμού μπορεί να ρυθμιστεί για να προγραμματίζει δοσολογίες φαρμάκων σε milligram (mg)  
ή microgram (μg). Μόλις ρυθμιστεί, όλες οι οθόνες προγραμματισμού που σχετίζονται με τη συγκέντρωση του φαρμάκου 
ή τη δοσολογία φαρμάκου θα εμφανίζονται με τις επιλεγμένες μονάδες.

Ενεργοποίηση ορίου:  ΟΧΙ

Όριο ημερήσιας δόσης
00,0000 mg/ημέρα

Να γίνει προγραμματισμός 
νέου ορίου;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού ορίου ημερήσιας δόσης

Προειδοποίηση: Ο ημερήσιος 
ρυθμός

έχει αυξηθεί

από 00,2000 σε 00,5000 mg/ημέρα

Είστε βέβαιοι;
Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού συνεχούς ροής

Τρέχουσες μονάδες: mg

Να γίνει αλλαγή μονάδων 
σε μg;

Ναι Όχι

23/03/12 16:31

Μονάδες φαρμάκου/δοσολογίας

Όλες οι μονάδες στα πεδία 
προγραμματιζόμενης 

συγκέντρωσης και δοσολογίας θα 
αλλάξουν σε: mg / ημέρα

Να γίνει προγραμματισμός 
νέων μονάδων;

Ναι Όχι

23/03/12 16:31

Απόπειρα ενημέρωσης
μονάδων φαρμάκου/δοσολογίας
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Όριο τιμής

Δόση Ελάχ 0,0 μg 
2,0 μg για διατήρηση βατότητας καθετήρα

Μέγ 99,9999 mg

Ρυθμός χορήγησης αντλίας Ελάχ 0,0 ml/ημέρα
1,0 ml/ημέρα για διατήρηση βατότητας καθετήρα

 Μέγ* 28,8 ml/ημέρα ή 1,2 ml/ώρα ή 20 μl/λεπτό

*κατά προσέγγιση βάσει του όγκου συσσωρευτή της αντλίας

Προσοχή: Εάν επιχειρήσετε να εισαγάγετε μια τιμή εκτός αυτών των ορίων, η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει ένα 
μήνυμα σφάλματος.

Σημείωση: Ο τύπος και η συγκέντρωση του φαρμάκου εισάγονται στο Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης).

Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας 

Προγραμματισμός των μονάδων φαρμάκου/δοσολογίας

1.  Από το μενού Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας), επιλέξτε Drug/Dosage Units (Μονάδες φαρμάκου/δοσολογίας). Εάν 
έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει την οθόνη Drug/Dosage Units 
(Μονάδες φαρμάκου/δοσολογίας. 

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next (Επόμενο) στην οθόνη Pump Status 
(Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Drug/Dosage Units (Μονάδες φαρμάκου/δοσολογίας).

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στην τιμή Current Units (Τρέχουσες μονάδες). 
4. Πατήστε SEL για επεξεργασία στο Current Units (Τρέχουσες μονάδες).
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για εναλλαγή μεταξύ mg και μg. 
6. Για προγραμματισμό των ρυθμίσεων Drug/Dosage (Φάρμακο/Δοσολογία) στην αντλία, επιλέξτε YES (Ναι). 
7.  Επιβεβαιώστε την επιλογή σας στην οθόνη Drug/Dosage Units Update Attempt (Απόπειρα ενημέρωσης μονάδων 

φαρμάκου/δοσολογίας). Εάν οι μονάδες που επιλέχτηκαν είναι σωστές, επιλέξτε Yes (Ναι) για προγραμματισμό της 
νέας τιμής. 

8.  Κρατήστε τη συσκευή προγραμματισμού σταθερά μέχρι να σταματήσει ο ηχητικός τόνος. Μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται 
η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

Προγραμματισμός των σχημάτων χορήγησης φαρμάκων

Η συσκευή προγραμματισμού πάντα επαληθεύει τις πληροφορίες της αντλίας (δηλ. όνομα/κωδικός ασθενούς, σειριακός 
αριθμός, κτλ.) πριν τον προγραμματισμό οποιωνδήποτε πληροφοριών στην αντλία. Εάν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε 
την αντλία ενός ασθενούς με τις πληροφορίες ενός προηγούμενου ασθενούς, η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει 
ένα σφάλμα «Wrong Patient» (Λάθος ασθενής). Για να το αποφύγετε αυτό, αποτελεί ορθή πρακτική να απενεργοποιείτε τη 
συσκευή προγραμματισμού μεταξύ διαφορετικών ασθενών.

Σχήμα χορήγησης συνεχούς ροής

Το σχήμα χορήγησης Constant Flow (Συνεχής ροή) παρέχει φάρμακο με συνεχή ροή. Προγραμματίστε την ημερήσια 
δοσολογία φαρμάκου εντός των ακόλουθων ορίων:

Ώρα

Ρυθμός 
ροής
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Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Για προγραμματισμό ενός σχήματος χορήγησης Constant Flow (Συνεχής ροή):

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Constant Flow (Συνεχής ροή). Εάν 
έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού 
εμφανίζει το Constant Flow Menu (Μενού συνεχούς ροής).

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Constant Flow Menu (Μενού συνεχούς ροής).

3.  Πατήστε SEL για επιλογή του πεδίου Dose (Δόση), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βέλους για αλλαγή της τιμής και πατήστε το SEL για εισαγωγή των πληροφοριών 
στη συσκευή προγραμματισμού.

4.  Εκτός από το όριο ημερήσιας δόσης, εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν μια 
δόση αλλάζει από την προηγούμενη προγραμματισμένη δόση. Ένα παράδειγμα  
μιας οθόνης προειδοποίησης εμφανίζεται παρακάτω:

5.  Εάν οι τιμές είναι σωστές, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για επισήμανση 
του YES (Ναι) και πατήστε SEL. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη της 
συσκευής προγραμματισμού για προγραμματισμό του Constant Flow Dose 
(Δόση συνεχούς ροής) στην αντλία

6.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή 
προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται 
η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

Δόση
00,5000 mg/ημέρα

Να γίνει προγραμματισμός  
νέας δόσης;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού συνεχούς ροής

Προειδοποίηση:  
Ο ημερήσιος ρυθμός

έχει αυξηθεί

από 00,2000 σε 00,5000 mg/ημέρα

Είστε βέβαιοι;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού συνεχούς ροής

Τρόπος λειτουργίας:  
Συνεχής ροή

Δόση: 1,0000 mg/ημέρα
Επόμενη επαναπλήρωση:  

xx/xx/xx

Κύριο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε
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*κατά προσέγγιση βάσει του όγκου συσσωρευτή της αντλίας

Προειδοποίηση: Για να συγχρονίσετε με ακρίβεια ένα σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών με την πραγματική 

ώρα, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά το ρολόι πραγματικού χρόνου της συσκευής προγραμματισμού. Ανατρέξτε στο 

τμήμα «Διαμόρφωση συσκευής προγραμματισμού».

Προσοχή: Εάν επιχειρήσετε να εισαγάγετε μια τιμή εκτός αυτών των ορίων, η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει 

ένα μήνυμα σφάλματος.

Ο τύπος και η συγκέντρωση του φαρμάκου εισάγονται στο Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης).

Όριο τιμής

Δόση
Ελάχ 00,0000 mg

Μέγ 99,9999 mg

Ρυθμός χορήγησης αντλίας
Ελάχ

0,0 ml/ημέρα κατά τη διάρκεια έκτακτης διακοπής αντλίας
0,1 ml/ημέρα για διατήρηση βατότητας καθετήρα

Μέγ 28,8 ml/ημέρα ή 1,2 ml/ώρα ή 20 μl/λεπτό

Μοναδική διάρκεια Ελάχ 1 λεπτό

Μοναδικός ρυθμός Μέγ 1,2 ml/ώρα 

Άθροισμα όλων των ρυθμών  Μέγ*
Όριο ημερήσιας δόσης, εάν έχει προγραμματιστεί, Ή 
28,8 ml/ημέρα, εάν δεν υπάρχει όριο ημερήσιας δόσης

Άθροισμα όλων των διαρκειών ρυθμών = 24 ώρες

Για προγραμματισμό ενός σχήματος χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής:

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Multiple Rates (Πολλαπλοί  
ρυθμοί ροής). Εάν έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος,  
η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει το Multiple Rates Menu  
(Μενού πολλαπλών ρυθμών).

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Multiple Rates Menu (Μενού πολλαπλών ρυθμών).

3.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στο πεδίο για επεξεργασία,  
και μετά πατήστε SEL για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας.

Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής

Το σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής χορηγεί φάρμακο χρησιμοποιώντας έναν έως τέσσερις ρυθμούς που 
επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα. Για κάθε συνταγογραφημένο ρυθμό, προγραμματίστε τη δοσολογία φαρμάκου και τη 
χρονική διάρκεια κατά την οποία η δοσολογία χορηγήθηκε, εντός των ακόλουθων ορίων:

1

3

4

2

Χρόνος (24 ώρες)

Δ
όσ

η

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΡΟΗΣ. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ 
ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΡΟΗΣ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 
ΕΝΕΧΕΙ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

Δόση Έναρξη Λήξη
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

24ω00λ03,500 mg

12/01/10 09:00

Μενού πολλαπλών 
ρυθμών ροής
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Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής

Σημείωση: Εάν η αντλία προγραμματίστηκε προηγουμένως σε ένα σχήμα χορήγησης Multiple Rates (Πολλαπλοί ρυθμοί 
ροής), η προεπιλεγμένη ώρα έναρξης και λήξης λαμβάνεται από την αντλία κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας 
ερωτήματος. Διαφορετικά, η προεπιλεγμένη ώρα έναρξης και λήξης είναι η τρέχουσα ώρα.

 3.1.  Για ρύθμιση της δόσης Rate 1 (Ρυθμός 1), πατήστε SEL για επιλογή του πεδίου δόσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βέλους για αλλαγή της τιμής και πατήστε SEL για εισαγωγή στη συσκευή προγραμματισμού. 

 3.2.  Μόλις εισαχθεί η δόση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στο πεδίο Start time (Ώρα έναρξης). 
Επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βέλους για αλλαγή της τιμής και πατήστε SEL για είσοδο στη συσκευή προγραμματισμού.

 3.3.  Μόλις εισαχθεί η ώρα έναρξης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στο πεδίο End time (Ώρα 
λήξης). Επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας και χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα βέλους για αλλαγή της τιμής και πατήστε SEL για είσοδο στη συσκευή προγραμματισμού.

 Σημείωση: Η ώρα έναρξης και λήξης ρυθμίζεται βάσει ρολογιού 24 ωρών. 

  Σημείωση: Εάν εισαχθεί ώρα που είναι μεγαλύτερη από 23:59, η συσκευή προγραμματισμού θα εκδώσει ένα 
μήνυμα σφάλματος ότι εισήχθη μη έγκυρη ώρα ρολογιού και δεν θα επιτρέψει στον χρήστη να εξέλθει χωρίς να 
εισαγάγει έγκυρη ώρα ρολογιού μεταξύ 00:00 και 23:59. 

4.  Πατήστε SEL για επιλογή των υπόλοιπων πεδίων που θέλετε να τροποποιήσετε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους 
για αλλαγή των τιμών δόσης και ώρας λήξης για κάθε συνταγογραφημένο ρυθμό. 

  Σημείωση: Η ώρα έναρξης για τους ρυθμούς 2-4 θα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει της προηγούμενης ώρας λήξης 
ρυθμού. Η ώρα έναρξης δεν συμπληρώνεται αυτόματα μέχρι να εισαχθεί μια ώρα λήξης για τον καινούριο ρυθμό. 

5.  Όταν έχετε εισαγάγει όλες τις απαιτούμενες τιμές, πατήστε SEL για είσοδο στη συσκευή προγραμματισμού. Όλες οι 
διάρκειες ρυθμών πρέπει να αθροίζονται στις 24 ώρες. Η ώρα έναρξης του πρώτου ρυθμού θα πρέπει να είναι η ίδια με 
την ώρα λήξης του τελικού ρυθμού.

6.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μετά την τέταρτη γραμμή ρυθμού ή στο τελευταίο πεδίο 
μέχρι η συσκευή προγραμματισμού να εμφανίσει την τελική οθόνη Multiple Rates Confirm (Επιβεβαίωση πολλαπλών 
ρυθμών ροής).

7.  Στην οθόνη επιβεβαίωσης πολλαπλών ρυθμών ροής, επιβεβαιώστε ότι η 
ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και οι πληροφορίες δόσης είναι σωστές. Για 
προγραμματισμό του σχήματος χορήγησης Multiple Rates (Πολλαπλοί ρυθμοί 
ροής) στην αντλία, επιλέξτε YES (Ναι).

8.  Εκτός από το όριο ημερήσιας δόσης, εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν μια 
δόση αλλάζει από την προηγούμενη προγραμματισμένη δόση. Ένα παράδειγμα 
μιας οθόνης προειδοποίησης εμφανίζεται παρακάτω: 

9.  Εάν οι τιμές είναι σωστές, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για επισήμανση του 
YES (Ναι) και πατήστε SEL. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη της συσκευής 
προγραμματισμού για τον προγραμματισμό της αντλίας με τις νέες ρυθμίσεις.

Δόση Έναρξη Λήξη
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

ΌχιΝαι

12/01/10 09:00

Επιβεβαίωση πολλαπλών 
ρυθμών ροής

Δόση 03,5000 mg/ημέρα
Να γίνει προγραμματισμός  

νέας δόσης;

Προειδοποίηση:  
Ο ημερήσιος ρυθμός

έχει αυξηθεί

Από 00,2000 έως 03,5000 mg/ημέρα

Είστε βέβαιοι;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού πολλαπλών  
ρυθμών ροής
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Όριο τιμής

Δόση Ελάχ 00,0000 mg

Μέγ 99,9999 mg

Ρυθμός χορήγησης αντλίας Ελάχ 0,0 ml/ημέρα κατά τη διάρκεια έκτακτης διακοπής αντλίας
0,1 ml/ημέρα για διατήρηση βατότητας καθετήρα

Μέγ 28,8 ml/ημέρα ή 1,2 ml/ώρα ή 20 μl/λεπτό

Διάρκεια Ελάχ 1 λεπτό

Μέγ 23:59

Επανάληψη Μέγ 24:00

Μοναδικός ρυθμός Μέγ 1,2 ml/ώρα

Άθροισμα όλων των ρυθμών  Μέγ* Όριο ημερήσιας δόσης, εάν έχει προγραμματιστεί, Ή
28,8 ml/ημέρα, εάν δεν υπάρχει όριο ημερήσιας δόσης

Άθροισμα όλων των 
διαρκειών ρυθμών

= 24 ώρες

Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής

10.  Κρατήστε τη συσκευή προγραμματισμού σταθερά μέχρι να σταματήσει 
ο ηχητικός τόνος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, 
η συσκευή προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και 
εμφανίζεται η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

11.  Για αφαίρεση και εκκαθάριση μιας σειράς ρυθμού δόσης από το σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση στον αριθμό σειρά που πρόκειται να αφαιρεθεί. Πατήστε SEL για 
επιλογή του αριθμού σειράς (τρόπος λειτουργίας επεξεργασίας) και μετά πατήστε CLR. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης σάς 
ρωτάει εάν θέλετε να γίνει εκκαθάριση του ρυθμού. Επιλέξτε YES (Ναι) για επιβεβαίωση. 

  Σημείωση: Οι σειρές ρυθμού που έχουν εκκαθαριστεί ή οι κενές σειρές ρυθμού δεν μπορούν να προηγούνται άλλων 
ολοκληρωμένων σειρών ρυθμού. Η συσκευή προγραμματισμού θα παράγει μηνύματα σφάλματος που δηλώνουν ότι 
η ώρα λήξης ή οι ώρες έναρξης δεν είναι έγκυρες.

Σχήμα χορήγησης περιοδικής ροής

Το σχήμα χορήγησης περιοδικής ροής χορηγεί φάρμακο με μια ακολουθία περιοδικών εγχύσεων. Προγραμματίστε 
τη δόση φαρμάκου, τη χρονική διάρκεια κατά την οποία χορηγείται και το μεσοδιάστημα στο οποίο επαναλαμβάνεται 
η δόση εντός των ακόλουθων ορίων:

*κατά προσέγγιση βάσει του όγκου συσσωρευτή της αντλίας

Προσοχή: Εάν επιχειρήσετε να εισαγάγετε μια τιμή εκτός αυτών των ορίων, η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει 

ένα μήνυμα σφάλματος.

Τρόπος λειτουργίας: Πολλαπλοί 
ρυθμοί ροής

Δόση: X,XXX mg/ημέρα
Επόμενη επαναπλήρωση:  

xx/xx/xx

Κύριο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε
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Για προγραμματισμό ενός σχήματος χορήγησης Periodic Flow (Περιοδική ροή):

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Periodic Flow (Περιοδική ροή). Εάν 
έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού 
εμφανίζει το Periodic Flow Menu (Μενού περιοδικής ροής).

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Periodic Flow Menu (Μενού περιοδικής ροής).

3.  Πατήστε SEL για επιλογή του πεδίου που θέλετε να τροποποιήσετε και 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή των τιμών δόσης, διάρκειας 
και επανάληψης.

4.  Όταν έχετε εισαγάγει όλες τις απαιτούμενες τιμές, πατήστε SEL για είσοδο στη 
συσκευή προγραμματισμού.

5.  Εκτός από το όριο ημερήσιας δόσης, εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν μια 
δόση αλλάζει από την προηγούμενη προγραμματισμένη δόση. Ένα παράδειγμα 
μιας οθόνης προειδοποίησης εμφανίζεται παρακάτω:

6.  Εάν οι τιμές είναι σωστές, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για επισήμανση του 
YES (Ναι) και πατήστε SEL. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη της συσκευής 
προγραμματισμού για τον προγραμματισμό της αντλίας με τις νέες ρυθμίσεις.

Ώρα

Ρυθμός
ροής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΡΟΗΣ. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ 
ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΡΟΗΣ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 
ΕΝΕΧΕΙ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Σχήμα χορήγησης περιοδικής ροής

Ο τύπος και η συγκέντρωση του φαρμάκου εισάγονται στο Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης).

Δόση
00,0000 mg σε 06:00 ωω:λλ

Επανάληψη κάθε 12:00 ωω:λλ

Να γίνει προγραμματισμός νέας 
δόσης;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού περιοδικής ροής

Προειδοποίηση:  
Ο ημερήσιος ρυθμός

έχει αυξηθεί

Από 00,2000 σε 01,5000 mg/ημέρα

Είστε βέβαιοι;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού περιοδικής ροής
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Σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση

Το σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση αντικαθιστά προσωρινά το τρέχον σχήμα χορήγησης για τη χορήγηση 
μιας άμεσης εφάπαξ έγχυσης φαρμάκου, την πλήρωση της εμφυτευμένης αντλίας ή την εκκαθάριση της διαδρομής 
υγρού για ένα νέο φάρμακο ή συγκέντρωση του φαρμάκου (δόση γεφύρωσης). Προγραμματίστε τη δοσολογία και τη 
διάρκεια χορήγησης φαρμάκου εντός των ακόλουθων ορίων:

Όριο τιμής

Δόση Ελάχ 00,0000 mg

Μέγ 99,9999 mg

Ρυθμός χορήγησης αντλίας Ελάχ 0,0 ml/ημέρα για έκτακτη διακοπή αντλίας
0,1 ml/ημέρα για διατήρηση βατότητας καθετήρα

 Μέγ* 28,8 ml/ημέρα ή 1,2 ml/ώρα ή 20 μl/λεπτό

Διάρκεια Ελάχ 20 λεπτά

Μέγ 71 ώρες και 59 λεπτά

Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Σχήμα χορήγησης περιοδικής ροής

7.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικαςία προγραμματισμού, η συσκευή  
προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται 
η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

*κατά προσέγγιση βάσει του όγκου συσσωρευτή της αντλίας

Προειδοποίηση: Η δοσολογία εφάπαξ δόσης ΔΕΝ περιορίζεται από το όριο ημερήσιας δόσης. Συνεπώς, μπορείτε 

να προγραμματίσετε μια συνταγή εφάπαξ δόσης που υπερβαίνει το όριο ημερήσιας δόσης

Όταν ολοκληρωθεί η εφάπαξ δόση, η αντλία συνεχίζει με το σχήμα χορήγησης ροής που έχει προγραμματιστεί κανονικά. 
Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει μία εφάπαξ δόση κατ’ απαίτηση που είχε προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας ενός θεραπευτικού σχήματος Σταθερής Ροής. Όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα, η εφάπαξ δόση διακόπτει 
το τρέχον σχήμα χορήγησης φαρμάκου της αντλίας. Ωστόσο, το προϋπάρχον σχήμα χορήγησης φαρμάκου συνεχίζει 
αμέσως όπως έχει προγραμματιστεί μόλις ολοκληρωθεί η εφάπαξ δόση.

Ώρα

Ρυθμός 
ροής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΡΟΗΣ. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ 
ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΡΟΗΣ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 
ΕΝΕΧΕΙ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

Τρόπος λειτουργίας:  
Περιοδική ροή

Δόση: 1,5000 mg/ημέρα
Επόμενη επαναπλήρωση:  

xx/xx/xx

Κύριο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε
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Οδηγίες χρήσης
Διαμόρφωση αντλίας

Σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση

Προσοχή: Δεν είναι δυνατό να εκτελούνται ταυτόχρονα δύο σχήματα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση. Συνεπώς, 
εάν τη συγκεκριμένη στιγμή εκτελείται μια άλλη εφάπαξ δόση, η συσκευή προγραμματισμού θα εμφανίσει μια προτροπή 
για ακύρωση της τρέχουσας εφάπαξ δόσης πριν επιτραπεί ο προγραμματισμός της νέας εφάπαξ δόσης.

Για προγραμματισμό ενός σχήματος χορήγησης Demand Bolus (Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση):

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Demand Bolus (Εφάπαξ δόση κατ' 
απαίτηση). Εάν έχει ήδη εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή 
προγραμματισμού εμφανίζει το Demand Bolus Menu (Μενού εφάπαξ δόσης  
κατ' απαίτηση).

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Demand Bolus Menu (Μενού εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση).

3.  Πατήστε SEL για επιλογή του πεδίου που θέλετε να τροποποιήσετε και 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή των τιμών δόσης και διάρκειας. 
Πατήστε SEL για εισαγωγή στη συσκευή προγραμματισμού.

4.  Θα εμφανιστεί μια οθόνη προειδοποίησης εάν, μέχρι τις πρώτες 24 ώρες, 
η εφάπαξ δόση είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα προγραμματισμένη 
ημερήσια δοσολογία. 

5.  Για προγραμματισμό του σχήματος χορήγησης Demand Bolus (Εφάπαξ δόση 
κατ' απαίτηση) στην αντλία, επιλέξτε YES (Ναι) και προγραμματίστε την αντλία 
σύμφωνα με τις προτροπές στην οθόνη.

6.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή 
προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται 
η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος).

7.  Μόλις ολοκληρωθεί το σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση, η αντλία 
συνεχίζει το κανονικό σχήμα χορήγησης.

Προγραμματισμός δεδομένων επαναπλήρωσης

Μετά την επαναπλήρωση της προγραμματιζόμενης αντλίας, πρέπει να εισαγάγετε πληροφορίες που σχετίζονται με 
τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης φαρμάκου επαναπλήρωσης και του όγκου φαρμάκου που 
τοποθετήθηκε στην αντλία. Ίσως χρειαστεί να εισαχθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως το όνομα του φαρμάκου.

Προειδοποίηση: Πάντα να υπολογίζετε προσεκτικά τη συγκέντρωση της επαναπλήρωσης και τις δοσολογίες δόσης 

γεφύρωσης που μεταβάλλουν τη συγκέντρωση του φαρμάκου ή όταν αλλάζετε διαλύματα, για να αποφευχθεί 

η ανεπαρκής ή η υπερβολική χορήγηση φαρμάκου. Να προγραμματίζετε πάντα μια δόση γεφύρωσης για την 

εκκαθάριση όλου του φαρμάκου από τη διαδρομή υγρού. Εκπλύνετε τη δεξαμενή αντλίας δύο φορές για να 

καθαριστεί από τυχόν υπόλειμμα φαρμάκου.

Συμβουλευτείτε τον ξεχωριστό Οδηγό υπολογισμών για όλους τους υπολογισμούς. Για οδηγίες σχετικά με τον 
προγραμματισμό μιας δόση γεφύρωσης, δείτε την ενότητα «Σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση».

Δόση
00,5000 mg σε 00 ώ 00 λεπ

Να γίνει προγραμματισμός 
εφάπαξ δόσης;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού εφάπαξ δόσης  
κατ' απαίτηση

Προειδοποίηση: Η δοσολογία 
εφάπαξ δόσης

είναι υψηλότερη από
την ημερήσια δόση

Είστε βέβαιοι;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού εφάπαξ δόσης  
κατ' απαίτηση

Τρόπος λειτουργίας: Εφάπαξ 
δόση κατ' απαίτηση

Δόση
00,5000 mg για 01:00 ωω:λλ

Κύριο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε
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Οδηγίες χρήσης
Προγραμματισμός δεδομένων επαναπλήρωσης

Δεδομένα επαναπλήρωσης

• Αφού επαναπληρώσετε την αντλία, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα στη συσκευή προγραμματισμού:
• Τον όγκο του φαρμάκου που τοποθετήθηκε στην αντλία. 
• Το όνομα του φαρμάκου (εάν έχει αλλάξει).
• Τη συγκέντρωση του φαρμάκου (εάν έχει αλλάξει).

Η συσκευή προγραμματισμού χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίζει το ρυθμό ροής που απαιτείται 
ώστε η αντλία να χορηγεί με ακρίβεια τη συνταγογραφημένη δοσολογία του ασθενούς.

Όταν προγραμματιστούν τα δεδομένα επαναπλήρωσης στην αντλία, η συσκευή προγραμματισμού επίσης 
επαναπρογραμματίζει το τρέχον σχήμα χορήγησης φαρμάκου. Αυτό εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές που 
μπορεί να επηρεάσουν την ποσότητα του φαρμάκου που εγχέεται στον ασθενή (όπως η συγκέντρωση του φαρμάκου) 
αποστέλλονται σωστά στην αντλία. Ωστόσο, ο επαναπρογραμματισμός της αντλίας επίσης επανεκκινεί το τρέχον 
σχήμα χορήγησης του φαρμάκου. Αυτό σημαίνει ότι τα σχήματα χορήγησης περιοδικής ροής επίσης επανεκκινούνται 
όταν προγραμματιστεί επαναπλήρωση και τα σχήματα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής επανασυγχρονίζουν το 
πρόγραμμά τους σύμφωνα με την ώρα έναρξης που εισήχθη για το ρυθμό 1. Τα σχήματα χορήγησης συνεχούς ροής 
ουσιαστικά δεν επηρεάζονται επειδή το πρόγραμμά τους είναι σταθερό.

Ορισμοί πεδίου μενού επαναπλήρωσης

Πεδίο Ορισμός Όρια

Όγκος 
επαναπλήρωσης

Ο όγκος του φαρμάκου που τοποθετήθηκε στην αντλία. Ελάχ 00,0 ml
Μέγ 20,0 ml

Φάρμακο Το όνομα του φαρμάκου που τοποθετήθηκε στην αντλία. Μπορεί να εισαχθεί μόνο 
ένα φάρμακο.

Συγκέντρωση 
του φαρμάκου

Η συγκέντρωση του φαρμάκου που τοποθετήθηκε 
στην αντλία. 

Η συσκευή προγραμματισμού χρησιμοποιεί την πρωτεύουσα 
συγκέντρωση του φαρμάκου για να καθορίσει το ρυθμό 
ροής που απαιτείται ώστε η αντλία να χορηγεί με ακρίβεια 
τη συνταγογραφημένη δοσολογία του ασθενούς.

Μπορεί να εισαχθεί μόνο μία 
συγκέντρωση του φαρμάκου

Μέγιστος ρυθμός ροής που 
προκύπτει 20 μl/λεπτό,  
1,2 ml/ώρα ή 28,8 ml/ημέρα

Πληροφορίες 
φαρμάκου

Ανοίγει το Drug Info Menu (Μενού πληροφοριών φαρμάκου) 
στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε τα ονόματα και τις 
συγκεντρώσεις μέχρι πέντε φαρμάκων. 

Αυτό είναι πεδίο μόνο 
για πληροφορίες
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Οδηγίες χρήσης
Προγραμματισμός δεδομένων επαναπλήρωσης

Τρόπος προγραμματισμού δεδομένων επαναπλήρωσης

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Refill (Επαναπλήρωση). Εάν έχει ήδη 
εκτελεστεί μια λειτουργία ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει 
το Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης).

2.  Εάν ένα ερώτημα δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε ένα ερώτημα και επιλέξτε Next 
(Επόμενο) στην οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) μέχρι να εμφανιστεί το 
Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης). 

3.  Πατήστε SEL για επιλογή του πεδίου που θέλετε να τροποποιήσετε, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλαγή των τιμών όγκου επαναπλήρωσης, 
φαρμάκου και συγκέντρωσης φαρμάκου και πατήστε SEL για εισαγωγή στη 
συσκευή προγραμματισμού.

4.  Εάν το φάρμακο αποτελείται από πολλαπλά φάρμακα, επιλέξτε Drug Info  
(Πληροφορίες φαρμάκου) για να εμφανίσετε το Drug Info Menu (Μενού  
πληροφοριών φαρμάκου).

5.  Πατήστε SEL για επιλογή ενός πεδίου Drug (Φάρμακο) και εισαγάγετε το 
όνομα φαρμάκου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε 
στην αλφάβητο.

6.  Επιλέξτε ένα πεδίο συγκέντρωσης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για 
αλλαγή της τιμής.

7.  Όταν έχετε εισαγάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, επιλέξτε  
Back (Επιστροφή).

8.  Για προγραμματισμό των πληροφοριών Refill (Επαναπλήρωση) στην αντλία, 
επιλέξτε YES (Ναι) και προγραμματίστε την αντλία σύμφωνα με τις προτροπές  
στην οθόνη.

  Σημείωση: Εάν η συγκέντρωση του φαρμάκου έχει αλλάξει, η συσκευή 
προγραμματισμού επίσης επαναπρογραμματίζει τη συνταγή επαναπλήρωσης. 
Εάν η νέα συγκέντρωση που εισήχθη έχει ως αποτέλεσμα ρυθμό ροής εκτός 
του εύρους της αντλίας, η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει ένα μήνυμα 
σφάλματος και μετά εμφανίζει το μενού του σχήματος χορήγησης φαρμάκου, 
για να είναι δυνατή η επανάληψη της εισαγωγής της συνταγής.

9.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή 
προγραμματισμού παράγει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης και εμφανίζεται 
η οθόνη Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος). Η συσκευή 
προγραμματισμού εμφανίζει δύο οθόνες Program Confirmation (Επιβεβαίωση 
προγράμματος), μία για τα δεδομένα επαναπλήρωσης και μία για το σχήμα  
χορήγησης φαρμάκου.

  Σημείωση: Τα σχήματα χορήγησης Periodic Flow (Περιοδική ροή) πάντα 
επανεκκινούνται μετά τον επαναπρογραμματισμό μιας επαναπλήρωσης. 
Τα σχήματα χορήγησης Multiple Rate (Πολλαπλοί ρυθμοί ροής) 
επανασυγχρονίζουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με την ώρα έναρξης 
που εισήχθη για το Rate 1 (Ρυθμός 1). Τα σχήματα χορήγησης Constant Flow 
(Συνεχής ροή) δεν επηρεάζονται.

Τρόπος λειτουργίας: 
Επαναπλήρωση

Επόμενο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε

Τρόπος λειτουργίας:  
Συνεχής ροή

Δόση: 1,500 mg/ημέρα
Επόμενη επαναπλήρωση: 

12/02/02

Κύριο ΕκτύπωσηΕπιστροφή

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε

Όγκος επαναπλήρωσης: 00,0 ml
Φάρμακο: Infumorph

Συγκέντρωση του φαρμάκου:  
01,000 mg/ml

Πληροφορίες φαρμάκου

Να γίνει προγραμματισμός 
επαναπλήρωσης;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού επαναπλήρωσης

Φάρμακο mg/ml
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000

Επιστροφή Εκκαθάριση

12/01/10 09:00

Μενού πληροφοριών 
φαρμάκου
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Οδηγίες χρήσης
Τερματισμός λειτουργίας αντλίας

Έκτακτη διακοπή αντλίας

Αφορά μόνο τον προσωρινό ή τον έκτακτο τερματισμό λειτουργίας.

Για προγραμματισμό της έκτακτης διακοπής αντλίας:

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Emergency Pump Stop (Έκτακτη 
διακοπή αντλίας).

2.  Επιλέξτε No (Όχι) ή πατήστε CLR για ματαίωση της διαδικασίας και επιστροφή στο 
προηγούμενο μενού.

3.  Επιλέξτε Yes (Ναι) για τερματισμό της λειτουργίας της αντλίας. Η συσκευή 
προγραμματισμού εμφανίζει την προτροπή «Place the Programmer Over Pump» 
(Τοποθετήστε τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία).

4. Τώρα, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα: 
 α.  Για ακύρωση του τερματισμού λειτουργίας της αντλίας και επιστροφή στο  

Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Cancel (Ακύρωση). 
 β.  Για εκτέλεση του τερματισμού λειτουργίας της αντλίας, κρατήστε τη συσκευή προγραμματισμού περίπου 5 εκατοστά 

(2 ίντσες) πάνω από την εμφυτευμένη αντλία όπως όταν την προγραμματίζετε. 

  Σημείωση: Ο τερματισμός λειτουργίας έκτακτης ανάγκης παρακάμπτει την κανονική διαδικασία σήμανσης. Συνεπώς, 
η συσκευή προγραμματισμού παράγει μόνο ένα ή δύο ηχητικά σήματα πριν τη διακοπή της αντλίας. Αυτή η λειτουργία 
ολοκληρώνεται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

5.  Μόλις σταματήσει η αντλία, η συσκευή προγραμματισμού επιστρέφει το 
μήνυμα «Pump is Stopped» (Η αντλία είναι σταματημένη).

  Σημείωση: Η αντλία θα παράγει τον κρίσιμο συναγερμό και θα συνεχίσει να το 
κάνει αυτό περίπου κάθε 30 λεπτά. Για να το αποφύγετε αυτό, ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες στην περίπτωση που ο τερματισμός της λειτουργίας της 
αντλίας είναι μόνιμος. 

6.  Η λειτουργία αντλίας παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι τον 
επαναπρογραμματισμό της αντλίας. 

7. Τώρα, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα: 
 α. Επιλέξτε Continue (Συνέχεια) για επιστροφή στο Main Menu (Κύριο μενού). 
 β. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Emergency Pump Stop (Έκτακτη διακοπή αντλίας), η αντλία θα συνεχίσει να παράγει 
τον κρίσιμο συναγερμό μέχρι να επαναπρογραμματιστεί. Για να αποφευχθεί αυτό στην περίπτωση που η λειτουργία της 
αντλίας τερματιστεί μόνιμα, προγραμματίστε την αντλία σε σχήμα χορήγησης συνεχούς ροής των 0,0 mg/ημέρα.

Σημείωση: Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού ενός σχήματος χορήγησης συνεχούς ροής, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Προγραμματισμός σχημάτων χορήγησης φαρμάκου».

Να γίνει διακοπή  
της αντλίας τώρα;

Ναι Όχι

12/01/10 09:00

Μενού έκτακτης διακοπής

Συνέχεια

12/01/10 09:00

Μενού έκτακτης διακοπής

Η αντλία είναι σταματημένη
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Οθόνες κατάστασης αντλίας
Κατά τη διαδικασία ερωτήματος, η συσκευή προγραμματισμού ανακτά τις τρέχουσες πληροφορίες της αντλίας. Μετά την 
πραγματοποίηση ερωτήματος της αντλίας από τη συσκευή προγραμματισμού, αυτή εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στις 
οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας).

Οι οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας) διαφέρουν ανάλογα με το τρέχον σχήμα χορήγησης φαρμάκου της αντλίας. 
Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται οι αντίστοιχες οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας) για τα σχήματα 
χορήγησης Constant Flow (Συνεχής ροή), Multiple Rates (Πολλαπλοί ρυθμοί ροής), Periodic Flow (Περιοδική ροή) και 
Demand Bolus (Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση) με τις συνοδευτικές επεξηγήσεις των πληροφοριών σε κάθε οθόνη. 

Όλα τα σχήματα χορήγησης ροής χρησιμοποιούν τις οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας). Για το σχήμα χορήγησης 
σταθερής ροής, ακολουθούν οι δύο μόνο οθόνες κατάστασης.

Όνομα πεδίου Περιγραφή

Patient (Ασθενής) Το όνομα/κωδικός ασθενούς που αποθηκεύεται στην προγραμματιζόμενη αντλία Prometra. Το όνομα/
κωδικός ασθενούς προγραμματίζεται μέσω του Pump Setup Menu (Μενού διαμόρφωσης αντλίας).

Pump Model 
(Μοντέλο αντλίας)

Ο αριθμός μοντέλου της αντλίας. Το μοντέλο αντλίας προγραμματίζεται στο εργοστάσιο.

Pump S/N (Αριθμός 
σειράς αντλίας)

Ο αριθμός σειράς της αντλίας. Ο αριθμός σειράς προγραμματίζεται στο εργοστάσιο.

Pump Ver  
(Έκδοση αντλίας)

Ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού που φορτώθηκε στην αντλία.

Drug (Φάρμακο) Το φάρμακο που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή στη δεξαμενή αντλίας. Το όνομα φαρμάκου 
προγραμματίζεται μέσω του Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης).

Conc 
(Συγκέντρωση)

Η συγκέντρωση του φαρμάκου που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή στη δεξαμενή αντλίας. 
Η συγκέντρωση του φαρμάκου προγραμματίζεται μέσω του Refill Menu (Μενού επαναπλήρωσης).

Accum 
(Συσσωρευτής)

Ο όγκος του φαρμάκου που χορηγείται κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου συσσωρευτή αντλίας. 
Ο συσσωρευτής αντλίας είναι ένας ενδιάμεσος θάλαμος στην αντλία που μετράει μικρές ποσότητες 
φαρμάκου. Η συσκευή προγραμματισμού χρησιμοποιεί τον όγκο συσσωρευτή για να υπολογίσει 
την αναμενόμενη ροή φαρμάκου μεταξύ των διαδικασιών επαναπλήρωσης. Αυτός ο όγκος 
συσσωρευτή αντλίας είναι μοναδικός για κάθε αντλία και προγραμματίζεται στο εργοστάσιο.

Reservoir Volume 
(Όγκος δεξαμενής)

Η ποσότητα του φαρμάκου που η αντλία υπολογίζει ότι υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή στη 
δεξαμενή αντλίας.

Low Res. Alarm 
(Συναγερμός 
χαμηλής στάθμης 
δεξαμενής)

Η κατάσταση Low Reservoir Alarm (Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής). Η επιλογή είναι 
«ON» (Ενεργή) ή «OFF» (Απενεργοποιημένη).

Low Res. Volume 
(Χαμηλός όγκος 
δεξαμενής)

Ο κατώφλιος όγκος στην οποίο ενεργοποιείται το Low Reservoir Alarm (Συναγερμός χαμηλής 
στάθμης δεξαμενής).

Battery (Μπαταρία) Η κατάσταση της μπαταρίας αντλίας.

Flow Mode (Τρόπος 
λειτουργίας ροής)

Το τρέχον σχήμα χορήγησης φαρμάκου της αντλίας.

Daily Dose 
(Ημερήσια δόση)

Η δοσολογία φαρμάκου που χορηγεί η αντλία σε μια περίοδο 24 ωρών για το τρέχον σχήμα χορήγησης 
Constant Flow (Συνεχής ροή). Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει καμία δοσολογία εφάπαξ δόσης.

Ασθενής: xxxxxxxxxxxxxx
Μοντέλο αντλίας: xxxxx
Αριθμός σειράς αντλίας: xxxxxx
Έκδοση αντλίας: x.xx
Φάρμακο: xxxxxxxxxxxxx
Συγκέντρωση: xx,xxx mg/ml
Συσσωρευτής: x,xxx mcl

Επόμενο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Κατάσταση αντλίας
Όγκος δεξαμενής: xx,x ml
Συναγερμός χαμηλής 
στάθμης δεξαμενής: 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Χαμηλός όγκος δεξαμενής: xx,x ml
Μπαταρία: OK
Τρόπος λειτουργίας ροής: Συνεχής
Ημερήσια δόση: xx,xxx mg
Επόμενο ΕκτύπωσηΕπιστροφή

12/01/10 09:00

Κατάσταση αντλίας
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Οθόνες κατάστασης αντλίας
Σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής

Εκτός από τις οθόνες κατάστασης αντλίας που παρουσιάζονται ανωτέρω, το σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής 
χρησιμοποιεί και τις ακόλουθες οθόνες.

Σχήμα χορήγησης περιοδικής ροής

Εκτός από τις οθόνες κατάστασης αντλίας που παρατίθενται ανωτέρω, το σχήμα 
χορήγησης περιοδικής ροής χρησιμοποιεί την ακόλουθη οθόνη. 

Όνομα πεδίου Περιγραφή

1-4 Οι ρυθμοί που προγραμματίστηκαν για το τρέχον σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών 
ροής. Το σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής μπορεί να έχει μέχρι τέσσερις 
προγραμματισμένους ρυθμούς που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα. Επισημαίνεται ο τρέχων 
ενεργός ρυθμός. Κάθε γραμμή παραθέτει τη δοσολογία και τη διάρκεια χορήγησης φαρμάκου 
για τον τρέχοντα ρυθμό. Εάν ο ρυθμός δεν έχει προγραμματιστεί, οι τιμές δοσολογίας και 
διάρκειας χορήγησης είναι μηδέν.

Όνομα πεδίου Περιγραφή

Dose (Δόση) Η δοσολογία και η διάρκεια χορήγησης φαρμάκου για το τρέχον σχήμα χορήγησης  
περιοδικής ροής.

Repeat Every 

(Επανάληψη κάθε)

Το διάστημα στο οποίο επαναλαμβάνεται η δοσολογία.

Επόμενο ΕκτύπωσηΕπιστροφή

Δόση
1,000 mg σε 06:00 ωω:λλ

Επανάληψη κάθε 24:00 ωω:λλ

12/01/10 09:00

Κατάσταση αντλίας

Τρόπος λειτουργίας: Πολλαπλοί 
ρυθμοί ροής

Δόση: 3,500 mg/ημέρα
Επόμενη επαναπλήρωση:  

μμ/ηη/εε

Κύριο Εκτύπωση

12/01/10 09:00

Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκεΔόση Έναρξη Λήξη
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

ΕκτύπωσηΕπόμενο

12/01/10 09:00

Κατάσταση αντλίας

Δόση 03,5000 mg/ημέρα

Επιστροφή
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Οθόνες κατάστασης αντλίας
Σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση

Επειδή μια εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση παρακάμπτει μόνο προσωρινά 
το προεπιλεγμένο σχήμα χορήγησης φαρμάκου της αντλίας, η συσκευή 
προγραμματισμού εμφανίζει πρώτα τις οθόνες κατάστασης αντλίας του 
προεπιλεγμένου σχήματος χορήγησης και, μετά από την τυπική οθόνη κατάστασης  
αντλίας, εμφανίζει μία οθόνη που υποδεικνύει ότι η εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση  
είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πρόσβαση στα δεδομένα συσκευής προγραμματισμού
Κάθε φορά που η συσκευή προγραμματισμού Prometra εκτελεί μια λειτουργία ερωτήματος ή προγραμματίζει 
πληροφορίες στην αντλία, επιστρέφει μια σειρά από οθόνες Pump Status (Κατάσταση αντλίας) ή Program Confirmation 
(Διαμόρφωση προγράμματος). Μπορείτε να επισκοπήσετε αυτές τις πληροφορίες στο Programmer History (Ιστορικό 
συσκευής προγραμματισμού), να τις εκτυπώσετε ή να τις μεταφέρετε στον υπολογιστή σας μέσω του Print Tool (Εργαλείο 
εκτύπωσης) (δείτε τις οδηγίες χρήσης για το εργαλείο εκτύπωσης). Ένα αρχείο καταγραφής με όλα τα μηνύματα 
σφάλματος της συσκευής προγραμματισμού διατίθεται στο Programmer History (Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού).

Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού

Το Programmer History (Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού) είναι ένα αρχείο και με τις δύο συναλλαγές αντλίας, 
τα μηνύματα σφάλματος αντλίας και τα μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού.

Οι συναλλαγές αντλίας και τα σφάλματα αντλίας παρατίθενται κάτω από το όνομα/κωδικό του σχετιζόμενου ασθενούς. 
Κάτω από το όνομα/κωδικό ασθενούς, τα αρχεία ταξινομούνται ανά ημερομηνία (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 
και τύπο συναλλαγής.

Θα βρείτε τα μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού κάτω από την καταχώριση «Exception» (Εξαίρεση). 
Τα μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού ταξινομούνται πρώτα ανά ημερομηνία (με αντίστροφη 
χρονολογική σειρά) και κατόπιν ανά τύπο αρχείου.

Η συσκευή προγραμματισμού μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερα από 400 αρχεία. Όταν η μνήμη της συσκευής 
προγραμματισμού είναι γεμάτη, τα παλαιότερα αρχεία διαγράφονται αυτόματα καθώς προστίθενται καινούρια 
αρχεία. Εκτυπώστε τα δεδομένα συσκευής προγραμματισμού σε τακτά διαστήματα για την αρχειοθέτηση αυτών 
των αρχείων δεδομένων.

Όνομα πεδίου Περιγραφή

Infusing 

Demand Bolus (Γίνεται έγχυση 

εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση) 

Τη συγκεκριμένη στιγμή, η αντλία εκτελεί χορήγηση εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση.

Dose (Δόση) Η δοσολογία και η διάρκεια χορήγησης φαρμάκου για το τρέχον σχήμα 
χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση.

Επόμενο ΕκτύπωσηΕπιστροφή

Έγχυση εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση

Δόση

1,312 mg για 3:30 πμ ωω:λλ

12/01/10 09:00

Κατάσταση αντλίας
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Πρόσβαση στα δεδομένα συσκευής προγραμματισμού
Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού

Για προβολή του Programmer History (Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού):

1.  Από το Main Menu (Κύριο μενού), επιλέξτε Review History (Επισκόπηση 
ιστορικού). Η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει το History Menu  
(Μενού ιστορικού).

2.  Για να δείτε μια λίστα των μηνυμάτων της συσκευής προγραμματισμού, επιλέξτε 
Exception (Εξαίρεση). Η συσκευή προγραμματισμού παραθέτει μηνύματα 
σφαλμάτων συσκευής προγραμματισμού σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.

3.  Για προβολή του ιστορικού των συναλλαγών αντλίας για έναν συγκεκριμένο 
ασθενή, επιλέξτε το όνομα ή κωδικό του ασθενούς. Η συσκευή προγραμματισμού 
παραθέτει τις συναλλαγές αντλίας του ασθενούς με αντίστροφη 
χρονολογική σειρά.

4.  Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισκοπήσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
βέλους. Η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει την οθόνη ανοίγματος 
του αρχείου.

5. α. Κάθε αρχείο συναλλαγής αντλίας αρχίζει με το όνομα/κωδικό του ασθενούς,  
την ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής και τον τύπο αρχείου. 

 β. Τα αρχεία μηνυμάτων σφάλματος αρχίζουν με την ημερομηνία και ώρα 
σφάλματος και τον τύπο αρχείου (δηλ. «Exception» (Εξαίρεση)).

6.  Επιλέξτε Next (Επόμενο) για προβολή των δεδομένων αρχείου. Αυτή η οθόνη 
θα υποδεικνύει το είδος του σφάλματος. 

  Σημείωση: Μόλις φτάσετε το τέλος ενός αρχείου, επιλέξτε «Next» (Επόμενο) για 
να εμφανιστεί το επόμενο αρχείο. Ο συνολικός αριθμός οθονών σε κάθε αρχείο 
διαφέρει ανάλογα με το τύπο της συναλλαγής αντλίας ή το μήνυμα σφάλματος.

7.  Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, επιλέξτε Back (Επιστροφή)  
ή πατήστε CLR.

8. Για εκτύπωση ενός αρχείου, επιλέξτε Print (Εκτύπωση).
9.  Μόλις τελειώσει η επισκόπηση του αρχείου, πραγματοποιήστε ένα  

από τα ακόλουθα:
 α.  Επιλέξτε Next (Επόμενο) για συνέχιση στα αρχεία ιστορικού με αντίστροφη 

χρονολογική σειρά. Στο τέλος του τελευταίου αρχείου ιστορικού, η συσκευή 
προγραμματισμού επιστρέφει στη λίστα συναλλαγών ή στα μηνύματα 
σφάλματος του History Menu (Μενού ιστορικού). 

 β. Πατήστε CLR για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 
 γ. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού.

(Εξαίρεση)
JAMES KREEL
JENNIFER MAYNEZ
MARTIN QUESNELL
TRACY WHEATLEY
YVETTE RICHARD

Επιλογή ασθενούς

12/01/10 09:00

Μενού ιστορικού

JAMES KREEL
12/1/2002  14:52:29

Όρια

Επόμενο Επιστροφή

12/01/10 09:00

Μενού ιστορικού

(Εξαίρεση)
12/1/2002  8:55 πμ

Εξαίρεση

Επόμενο Επιστροφή

12/01/10 09:00
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Πρόσβαση στα δεδομένα συσκευής προγραμματισμού 
Εκτύπωση των δεδομένων συσκευής προγραμματισμού

Η συσκευή προγραμματισμού μπορεί να εκτυπώνει τα αρχεία κατάστασης αντλίας, επιβεβαίωσης προγράμματος και 
ιστορικού σε εκτυπωτή μέσω της θύρας USB που διαθέτει. Λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, επαληθεύστε 
πρώτα ότι η συσκευή προγραμματισμού διασυνδέεται με τον εκτυπωτή σας. Εάν χρειάζεστε μια λίστα συμβατών 
εκτυπωτών, συμβουλευτείτε τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή καλέστε την Flowonix Medical. 

Η συσκευή προγραμματισμού προορίζεται για χρήση με: 

• Εκτυπωτή ιατρικού βαθμού ή
• Εκτυπωτή που έχει απομονωθεί με τροφοδοτικό ιατρικού βαθμού.

Οι συναλλαγές αντλίας μπορούν να εκτυπωθούν όταν εμφανίζονται 
αρχικά ή όταν γίνεται επισκόπηση στο History Menu (Μενού ιστορικού).

Με τη χρήση καλωδίου USB, συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής 
προγραμματισμού με τη θύρα USB που βρίσκεται στον εκτυπωτή.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε «Print» (Εκτύπωση) εκτυπώνεται ολόκληρο 
το αρχείο, όχι μόνο η τρέχουσα οθόνη. Συνεπώς, ΔΕΝ χρειάζεται να 
επιλέξετε «Print» (Εκτύπωση) σε κάθε οθόνη.

Εκτύπωση κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής αντλίας

Σε οποιαδήποτε οθόνη Pump Status (Κατάσταση αντλίας) ή Program Confirmation (Επιβεβαίωση προγράμματος), 
εκτυπώστε «Print» (Εκτύπωση).

Εκτύπωση από το History Menu (Μενού ιστορικού)

1. Από το Main Menu (Κύριο μενού) της συσκευής προγραμματισμού, επιλέξτε Review History (Επισκόπηση ιστορικού).
2. Επιλέξτε το όνομα του ασθενούς του οποίου το αρχείο θέλετε να εκτυπώσετε.
3.  Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε. Η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει την οθόνη ανοίγματος 

του αρχείου.
4. Επιλέξτε Next (Επόμενο) για προβολή των δεδομένων αρχείου.
5. Στην οθόνη δεδομένων, επιλέξτε Print (Εκτύπωση).

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Για ακύρωση της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης, πατήστε το κουμπί CLR της συσκευής προγραμματισμού. Ο εκτυπωτής 
διαθέτει προσωρινή μνήμη. Συνεπώς, εάν ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης, ο εκτυπωτής μπορεί να συνεχίσει να 
εκτυπώνει μέχρι να αδειάσει η προσωρινή μνήμη.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού
Τα μηνύματα σφαλμάτων που παράγει η συσκευή προγραμματισμού διακόπτουν την τρέχουσα διαδικασία για να 
ειδοποιήσουν για ένα πρόβλημα. Μερικά μηνύματα σφαλμάτων παρέχουν πληροφορίες και μπορείτε να συνεχίσετε 
αμέσως τη διαδικασία. Άλλα μηνύματα απαιτούν να επιλύσετε το πρόβλημα για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη 
διαδικασία. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, όπως ένα σφάλμα κρίσιμα χαμηλής ενέργειας μπαταρίας, η λειτουργία 
της συσκευής προγραμματισμού τερματίζεται.

Τα μηνύματα σφάλματος της συσκευής προγραμματισμού εμφανίζονται ως «Exceptions» (Εξαιρέσεις) στην οθόνη 
της συσκευής προγραμματισμού και στο History Menu (Μενού ιστορικού).

Τα μηνύματα σφαλμάτων περιλαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμητικό κωδικό. Ο αριθμητικός κωδικός βοηθάει την 
Εξυπηρέτηση Πελατών να αναγνωρίσει την ακριβή φύση του προβλήματος.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα μηνύματα σφαλμάτων που παράγει η συσκευή προγραμματισμού μαζί με 
περιγραφές και προτεινόμενες λύσεις.

Εάν η συσκευή 
προγραμματισμού εμφανίζει

Σημαίνει Θα πρέπει

Σφάλμα ηλεκτρονικών ADC Ο μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό 
(ADC) απέτυχε στη δοκιμή αυτοδιάγνωσης. 
Ο ADC είναι μια ηλεκτρονική συσκευή 
που μετράει την τάση της μπαταρίας. 
Η συσκευή προγραμματισμού θα συνεχίσει 
να λειτουργεί αλλά μπορεί να μην είναι 
δυνατό να καθορίσει πότε η ενέργεια των 
μπαταριών είναι χαμηλή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Amount entered with zero 
time (Εισήχθη ποσότητα με 
μηδέν χρόνο)

Εισήχθη «0» για τη διάρκεια του ρυθμού. 
Τα σχήματα χορήγησης Multiple Rates 
(Πολλαπλοί ρυθμοί ροής), Periodic Flow 
(Περιοδική ροή) και Demand Bolus (Εφάπαξ 
δόση κατ' απαίτηση) απαιτούν διάρκεια που 
είναι μεγαλύτερη από μηδέν.

Εισαγάγετε διάρκεια που είναι 
μεγαλύτερη από το μηδέν.

Amount too large 
(Ποσότητα πολύ μεγάλη) 

Η συνταγογραφημένη δόση και η διάρκεια 
απαιτούν ρυθμό ροής που είναι υψηλότερος 
από ό,τι μπορεί η αντλία να χορηγήσει.

Επαναπρογραμματίστε την αντλία 
με μικρότερη δόση ή μεγαλύτερη 
διάρκεια.

Amount too small 
(Ποσότητα πολύ μικρή) 

Η συνταγογραφημένη δόση και η 
διάρκεια απαιτούν ρυθμό ροής που είναι 
χαμηλότερος από ό,τι μπορεί η αντλία 
να χορηγήσει.

Επαναπρογραμματίστε την αντλία 
με μεγαλύτερη δόση ή μικρότερη 
διάρκεια.

Backup Battery Low 
(Χαμηλή ενέργεια 
εφεδρικής μπαταρίας)

Η ενέργεια της εφεδρικής μπαταρίας της 
συσκευής προγραμματισμού είναι πολύ 
χαμηλή. Η συσκευή προγραμματισμού θα 
συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, 
μπορεί περιοδικά να χάνει την ώρα, την 
ημερομηνία ή τις πληροφορίες ιστορικού.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Critically Low Battery 
(Κρίσιμα χαμηλή 
ενέργεια μπαταρίας)

Η ενέργεια των πρωτευουσών μπαταριών 
της συσκευής προγραμματισμού είναι 
κρίσιμα χαμηλή. Αυτό το κρίσιμο σφάλμα 
τερματίζει τη λειτουργία της συσκευής 
προγραμματισμού.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της 
συσκευής προγραμματισμού.

Drug Concentration out of 
range (Συγκέντρωση του 
φαρμάκου εκτός εύρους)

Η τιμή συγκέντρωσης φαρμάκου που 
εισήχθη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
επαναπλήρωσης αντλίας ξεπερνάει τη 
συγκέντρωση που επιτρέπει η συσκευή 
προγραμματισμού.

Επαληθεύστε ότι εισήχθη σωστά 
η τιμή συγκέντρωσης φαρμάκου. 

Drug dose over limit (Δόση 
φαρμάκου άνω του ορίου)

Η συνταγογραφημένη δοσολογία φαρμάκου 
ξεπερνάει το όριο ημερήσιας δόσης.

Απενεργοποιήστε ή αυξήστε το όριο 
ημερήσιας δόσης ή συνταγογραφήστε 
χαμηλότερη δοσολογία.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού

Εάν η συσκευή 

προγραμματισμού 

εμφανίζει

Σημαίνει Θα πρέπει

Duration too large for 
interval (Διάρκεια πολύ 
μεγάλη για διάστημα)

Αυτό το μήνυμα σφάλματος είναι ειδικό για 
τα σχήματα χορήγησης περιοδικής ροής. 
Η διάρκεια του σχήματος χορήγησης είναι 
μεγαλύτερη από την τιμή επανάληψή της.

Εισαγάγετε ξανά τη διάρκεια ώστε 
να είναι μικρότερη από την τιμή 
επανάληψης.

End time for rate X is not 
valid (Ο χρόνος λήξης 
για το ρυθμό X δεν είναι 
έγκυρος)

Είναι ειδικό του μενού πολλαπλών ρυθμών 
ροής. Η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης ενός 
ρυθμού ισούνται μεταξύ τους ή ο χρήστης 
έχει επιχειρήσει να ρυθμίσει κάποιον ρυθμό 
μετά από εκκαθαρισμένη σειρά.

Εισαγάγετε ξανά την ώρα λήξης του 
ρυθμού ώστε να μην ισούται με την 
ώρα έναρξης ή ελέγξτε όλους τους 
ρυθμούς για να εξασφαλίσετε ότι 
αθροίζονται στις 24 ώρες και ότι δεν 
υπάρχουν εκκαθαρισμένες σειρές 
μεταξύ των ρυθμών. 

Electronics Error 
(Σφάλμα ηλεκτρονικών)

Ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα στη συσκευή 
προγραμματισμού απέτυχε κατά τη δοκιμή 
αυτοδιάγνωσης.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

History format error 
(Σφάλμα μορφής 
ιστορικού) History records 
lost (Χάθηκαν αρχεία 
ιστορικού)

Τα αρχεία Programmer History (Ιστορικό 
συσκευής προγραμματισμού) ήταν 
κατεστραμμένα. Συνεπώς, η συσκευή 
προγραμματισμού αναδιαμόρφωσε 
το ιστορικό και έσβησε όλα τα 
υπάρχοντα αρχεία.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Invalid time was entered 
(Εισήχθη μη έγκυρη ώρα)

Η ώρα ρολογιού που εισήχθη στο μενού 
πολλαπλών ρυθμών είναι μεγαλύτερη από 
23:59 και δεν αποτελεί έγκυρη καταχώριση

Εισαγάγετε ώρα ρολογιού μεταξύ 
00:00 και 23:59.

Low Battery Replace 
Batteries (Χαμηλό φορτίο 
μπαταρίας, αντικαταστήστε 
τις μπαταρίες)

Η ενέργεια των πρωτευουσών μπαταριών 
της συσκευής προγραμματισμού είναι πολύ 
χαμηλή. Η συσκευή προγραμματισμού θα 
συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της 
συσκευής προγραμματισμού.

Memory corruption 
(Βλάβη μνήμης) History 
records lost (Τα αρχεία 
ιστορικού χάθηκαν)

Η μνήμη στην οποία αποθηκεύεται το 
ιστορικό της συσκευής προγραμματισμού 
υπέστη βλάβη. Η συσκευή 
προγραμματισμού αναδιαμόρφωσε τη 
μνήμη και έσβησε όλα τα υπάρχοντα αρχεία. 
Μπορεί να συμβεί βλάβη μνήμης εάν 
είναι άδειες οι μπαταρίες ενώ η συσκευή 
προγραμματισμού προσπαθεί να εγγράψει 
ένα αρχείο.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

No response from pump 
(Καμία ανταπόκριση από 
την αντλία)

Η αντλία δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα της 
συσκευής προγραμματισμού.

Προσπαθήστε ξανά να επικοινωνήσετε 
με την αντλία. Εάν το πρόβλημα 
επιμένει, επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Out of Memory  
(Εκτός μνήμης)

Οι απαιτήσεις του προγράμματος
ξεπερνούν τη διαθέσιμη μνήμη.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την
Εξυπηρέτηση Πελατών.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού

Εάν η συσκευή 

προγραμματισμού 

εμφανίζει

Σημαίνει Θα πρέπει

Prescription rejected by 
pump (Συνταγογράφηση 
απορρίφθηκε από 
την αντλία)

Η αντλία απέρριψε το σχήμα 
χορήγησης φαρμάκου.

Η αντλία μπορεί να μη δεχτεί τη συνταγή εάν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αντλία ή 
εάν υπάρχει σφάλμα με τις πληροφορίες που 
αποστέλλονται στην αντλία. 

Σημείωση: Υπάρχει μια πολύ μικρή 
πιθανότητα η ηλεκτρική παρεμβολή να 
καταστρέψει τα δεδομένα που στέλνονται 
στην αντλία. Ο έλεγχος ακεραιότητας 
πολλαπλών επιπέδων του συστήματος 
εξασφαλίζει ότι η αντλία δεν αποδέχεται 
λανθασμένα δεδομένα.

Επαναπρογραμματίστε το 
σχήμα χορήγησης.
Επανατοποθετήστε τη συσκευή 
προγραμματισμού ή/και αλλάξτε τη 
θέση του ασθενούς για να εξαλείψετε 
πιθανή ηλεκτρονική παρεμβολή και 
μετά επαναπρογραμματίστε το σχήμα 
χορήγησης.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Print job canceled 
(Ακυρώθηκε η  
εργασία εκτύπωσης)

Η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ακυρώθηκε 
από το χρήστη.

Πατήστε το κουμπί CLR στη συσκευή 
προγραμματισμού για να επιστρέψετε 
στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε 
ξανά Print (Εκτύπωση).

Printer error  
(Σφάλμα εκτυπωτή)

Ο εκτυπωτής συνάντησε ένα σφάλμα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή 
και ενεργοποιήστε τον ξανά για να 
εκκαθαρίσετε το σφάλμα.

Printer not found 
(Ο εκτυπωτής δεν βρέθηκε)

Η συσκευή προγραμματισμού δεν ήταν 
δυνατό να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής 
είναι συνδεδεμένος στη συσκευή 
προγραμματισμού με καλώδιο USB.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι 
συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος.

Printer out of paper  
(Τέλος χαρτιού εκτυπωτή)

Εξαντλήθηκε το χαρτί του εκτυπωτή. Προσθέστε χαρτί στον εκτυπωτή.

Printer Timeout (Λήξη 
χρονικού ορίου εκτυπωτή)

Ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής 
είναι συνδεδεμένος στη συσκευή 
προγραμματισμού με καλώδιο USB.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι 
συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος.

Pump Information Error 
(Σφάλμα πληροφοριών 
αντλίας)

Οι πληροφορίες της αντλίας ήταν 
κατεστραμμένες, προκαλώντας την αποτυχία 
της αντλίας στον έλεγχο ακεραιότητας.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Emergency Pump Stop (Έκτακτη 
διακοπή αντλίας) για να 
τερματίσετε τη λειτουργία της 
αντλίας και επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Start time for rate 1 is not 
valid (Ο χρόνος έναρξης 
για το ρυθμό 1 δεν είναι 
έγκυρος)

Είναι ειδικό του μενού πολλαπλών ρυθμών 
ροής. Η ώρας έναρξης του ρυθμού 1 
έχει εκκαθαριστεί και ο ρυθμός μετά την 
εκκαθαρισμένη σειρά έχει ρυθμιστεί

Εισαγάγετε δόση, ώρα έναρξης 
και ώρα λήξης για το ρυθμό 1 και 
βεβαιωθείτε ότι οι διάρκειες για 
όλους τους ρυθμούς αθροίζονται στις 
24 ώρες.

Pump refill 
information error 
(Σφάλμα πληροφοριών 
επαναπλήρωσης αντλίας)

Οι πληροφορίες επαναπλήρωσης της 
αντλίας ήταν κατεστραμμένες, προκαλώντας 
την αποτυχία της αντλίας στον έλεγχο 
ακεραιότητας.

Όταν προκύπτει αυτό το σφάλμα, η συσκευή 
προγραμματισμού δεν είναι δυνατό να 
προγραμματίσει μια νέα συνταγή.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Emergency Pump Stop (Έκτακτη 
διακοπή αντλίας) για να 
τερματίσετε τη λειτουργία της 
αντλίας και επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μηνύματα σφάλματος συσκευής προγραμματισμού

Εάν η συσκευή 

προγραμματισμού 

εμφανίζει

Σημαίνει Θα πρέπει

Pump Stopped  
(Η αντλία σταμάτησε)

Η αντλία σταμάτησε. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε κρίσιμο σφάλμα αντλίας ή 
στη λειτουργία έκτακτης διακοπής αντλίας.

Εάν η λειτουργία της αντλίας έχει 
διακοπεί με τη χρήση της λειτουργίας 
έκτακτης διακοπής αντλίας, 
επαναπρογραμματίστε την αντλία.
Εάν το σφάλμα είναι αποτέλεσμα 
ενός κρίσιμου σφάλματος 
αντλίας, επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Pump transfer interrupted  
(Διακόπηκε η 
μεταφορά αντλίας)

Η μεταφορά πληροφοριών της συσκευής 
προγραμματισμού προς και από την αντλία 
διακόπηκε προσωρινά.

Επανατοποθετήστε τη συσκευή 
προγραμματισμού πάνω από την 
αντλία και επιλέξτε ξανά «Yes» (Ναι).

Pump temporarily busy 
(Αντλία προσωρινά 
απασχολημένη)

Τη συγκεκριμένη στιγμή η αντλία έχει 
πρόσβαση στη μνήμη στην οποία θέλει 
να πραγματοποιήσει εγγραφή η συσκευή 
προγραμματισμού.

Δεν επιτρέπεται στη συσκευή 
προγραμματισμού να πραγματοποιήσει 
εγγραφή στη μνήμη μέχρι να τελειώσει 
η αντλία.

Να δοκιμάζετε ξανά τη λειτουργία 
μέχρι να επιλυθεί το σφάλμα.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Real-Time Clock Not Set 
(Το ρολόι πραγματικής 
ώρας δεν έχει ρυθμιστεί)

Το ρολόι συστήματος της συσκευής 
προγραμματισμού περιέχει μη έγκυρες 
πληροφορίες.

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την 
ώρα της συσκευής προγραμματισμού. 
Εάν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Software Error (Σφάλμα 
λογισμικού)

Η συσκευή προγραμματισμού ανίχνευσε 
λανθασμένη εκτέλεση του λογισμικού.

Επιστρέψτε τη συσκευή 
προγραμματισμού στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών για επισκευή ή 
αντικατάσταση.

Times must add to 24 hours 
(Οι χρόνοι πρέπει να 
αθροίζονται στις 24 ώρες)

Αυτό το σφάλμα είναι ειδικό του σχήματος 
χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής. Η 
αθροιστική διάρκεια ρυθμών δεν είναι 
24 ώρες.

Εισαγάγετε ξανά τις διάρκειες ρυθμού 
για να αθροίζονται στις 24 ώρες.

Σημείωση: Το σύνολο διάρκειας 
εμφανίζεται στο κάτω μέρος του 
Multiple Rates Menu (Μενού 
πολλαπλών ρυθμών ροής).

Unknown Printer 
(Άγνωστος εκτυπωτής)

Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζεται από τη 
συσκευή προγραμματισμού.

Χρησιμοποιήστε έναν εκτυπωτή 
που υποστηρίζει η συσκευή 
προγραμματισμού.

USB Electronics  
Error (Σφάλμα 
ηλεκτρονικών USB)

Η θύρα USB που συνδέει τη συσκευή 
προγραμματισμού με τον εκτυπωτή απέτυχε 
στη δοκιμή αυτοδιάγνωσης. Η συσκευή 
προγραμματισμού θα συνεχίσει να 
λειτουργεί αλλά δεν θα εκτυπώνει.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Wrong patient 
(Λανθασμένος ασθενής)

Οι πληροφορίες ασθενούς που περιέχονται 
στην αντλία είναι διαφορετικές από τις 
πληροφορίες ασθενούς που λήφθηκαν από 
τη συσκευή προγραμματισμού κατά τη 
διαδικασία ερωτήματος.

Πριν την εκτέλεση μιας λειτουργίας 
προγραμματισμού, πατήστε 
το INQ για να ενημερώσετε τις 
πληροφορίες ασθενούς της συσκευής 
προγραμματισμού.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μηνύματα σφάλματος αντλίας
Σημείωση: Οι όροι «κατάσταση», «σφάλμα» και «εξαίρεση» χρησιμοποιούνται εναλλάξ σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο. 
Εάν, κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας ερωτήματος ή προγραμματισμού, η συσκευή προγραμματισμού λάβει ένα μήνυμα 
κατάστασης από την αντλία, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει την κατάσταση αντλίας πριν εμφανίσει τις τυπικές οθόνες 
προγραμματισμού. 

Εάν, κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας ερωτήματος ή προγραμματισμού, η συσκευή προγραμματισμού λάβει ένα μήνυμα 
σφάλματος από την αντλία, η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει την κατάσταση αντλίας πριν εμφανίσει τις τυπικές οθόνες 
προγραμματισμού.

Κάθε μήνυμα σφάλματος έχει έναν μοναδικό αριθμητικό κωδικό που εμφανίζεται σε παρένθεση, στα δεξιά του μηνύματος 
κατάστασης. Ο αριθμητικός κωδικός βοηθάει την Εξυπηρέτηση Πελατών να αναγνωρίσει την ακριβή φύση του προβλήματος.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα μηνύματα κατάστασης που παράγει η αντλία μαζί με περιγραφές και 
προτεινόμενες λύσεις.

Εάν η συσκευή 

προγραμματισμού εμφανίζει

Σημαίνει Θα πρέπει

Battery Depleted 
(Εξαντλημένη μπαταρία)

Η μπαταρία της αντλίας έχει εξαντληθεί.

Αυτό το κρίσιμο σφάλμα τερματίζει τη 
λειτουργία της αντλίας.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

Electronics Error 
(Σφάλμα ηλεκτρονικών)

Ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα στην αντλία 
απέτυχε κατά τη δοκιμή αυτοδιάγνωσης.

Αυτό το κρίσιμο σφάλμα τερματίζει τη 
λειτουργία της αντλίας.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

Inlet Valve Failed 
(Βλάβη στη 
βαλβίδα εισόδου)

Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται 
από τη βαλβίδα εισόδου βρίσκεται εκτός 
αποδεκτών ορίων.

Αυτό το κρίσιμο σφάλμα τερματίζει τη 
λειτουργία της αντλίας.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

Outlet Valve 
Failed (Βλάβη στη 
βαλβίδα εξόδου)

Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται 
από τη βαλβίδα εξόδου βρίσκεται εκτός 
αποδεκτών ορίων.

Αυτό το κρίσιμο σφάλμα τερματίζει τη 
λειτουργία της αντλίας.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

Prescription Error 
(Σφάλμα συνταγής)

Για να εξασφαλίζεται ότι οι συνταγές 
υλοποιούνται με ακρίβεια, τόσο η συσκευή 
προγραμματισμού όσο και η αντλία 
επικυρώνουν τις συνταγές πριν αυτές 
υλοποιηθούν από την αντλία.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος της 
συσκευής προγραμματισμού αποτύχει,  
η αντλία θα απορρίψει τυχόν  
ελαττωματική συνταγή. 

Αλλάξτε τη συνταγή ή 
επαναπρογραμματίστε την αντλία.

Εάν λάβετε αυτό το σφάλμα, 
αναφέρετέ το στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών μαζί με την ακριβή συνταγή 
που προσπαθήσατε να εισαγάγετε.

Pump Resetting 
(Επαναφορά αντλίας)

Η λειτουργία έκτακτης διακοπής αντλίας 
σταματάει την αντλία εκτελώντας έναν από 
τους τρόπους λειτουργίας επαναφοράς της 
αντλίας. Εάν εκτελεστεί ερώτημα καθώς η 
αντλία επαναφέρεται, η αντλία επιστρέφει 
αυτό το μήνυμα σφάλματος.

Περιμένετε μέχρι να τερματιστεί 
η λειτουργία της αντλίας πριν 
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε 
ερώτημα ή προγραμματισμό 
στην αντλία.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Pump Is Stopped  

(Η αντλία είναι σταματημένη)

Τερματίστηκε η λειτουργία της αντλίας. Επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών.

Software Error  

(Σφάλμα λογισμικού)

Ο εσωτερικός έλεγχος λογισμικού της 
αντλίας απέτυχε. 

Αυτό το κρίσιμο σφάλμα τερματίζει τη 
λειτουργία της αντλίας.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων τηλεμετρίας
Η συσκευή προγραμματισμού αλληλεπιδρά με την αντλία μέσω αμφίδρομης ασύρματης σύνδεσης επικοινωνίας. Το σήμα 
που χρησιμοποιείται για το ερώτημα και τον προγραμματισμό της αντλίας μπορεί να μεταφέρεται περίπου 5 εκατοστά (2 
ίντσες). Εάν η συσκευή προγραμματισμού δεν τοποθετηθεί αρκετά κοντά στην αντλία ή δεν προσανατολιστεί σωστά πάνω 
από την αντλία, η τηλεμετρία μπορεί να αποτύχει. Δείτε την ενότητα «Προσανατολισμός συσκευής προγραμματισμού».

Επιπλέον, ορισμένα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως συστήματα MRI, μπορεί να παρεμβάλλονται στην τηλεμετρία 
του συστήματος. Η απομάκρυνση του ασθενούς από την ύποπτη πηγή παρεμβολής θα επιλύσει το πρόβλημα. Εάν έχετε 
προβλήματα με τη σύνδεση στην αντλία, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσανατολισμός συσκευή προγραμματισμού».

Υπολογισμοί
Ανατρέξτε στον συμπληρωματικό Οδηγό υπολογισμών.

Επισκευή και συντήρηση
Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

Η συσκευή προγραμματισμού ηλεκτροδοτείται με τρεις τυπικές αλκαλικές μπαταρίες AA.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν χαμηλότερη 
χωρητικότητα ρεύματος και τάση από τις αλκαλικές μπαταρίες χωρίς δυνατότητα φόρτισης και μπορεί να αστοχήσουν 
λόγω των σχετικά υψηλών και στιγμιαίων εντάσεων ρεύματος που απαιτεί η συσκευή προγραμματισμού.

Για τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού.
2. Βγάλτε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών.
3. Εάν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, βγάλτε και απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες.
4.  Τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες AA, όπως απεικονίζεται, στο διαμέρισμα μπαταριών της συσκευής 

προγραμματισμού.

Η συσκευή προγραμματισμού επίσης περιλαμβάνει δύο μόνιμες μπαταρίες κερματοειδών στοιχείων λιθίου που 
διατηρούν τη μνήμη και το ρολόι πραγματικής ώρας της συσκευής προγραμματισμού. Αυτές οι μπαταρίες έχουν 
σχεδιαστεί να διαρκούν όσο και η αναμενόμενη ζωή της συσκευής προγραμματισμού. Ωστόσο, εάν λάβετε ένα μήνυμα 
σφάλματος που υποδεικνύει ότι η εφεδρική μπαταρία της συσκευής προγραμματισμού είναι χαμηλή, επικοινωνήστε με 
την Εξυπηρέτηση Πελατών για επισκευή ή αντικατάσταση.

Επισκευή
Η συσκευή προγραμματισμού Prometra δεν διαθέτει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή. Για τεχνικά ζητήματα ή 
ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή προγραμματισμού, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Σωστή φροντίδα και χειρισμός

• Μη ρίξετε κάτω τη συσκευή προγραμματισμού και μην την υποβάλετε σε δυνατούς κραδασμούς.
• Να τη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασία δωματίου (θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C έως 40°C).
• Να την αποθηκεύετε μεταξύ +5°C και 57°C.

Καθαρισμός
Εάν η συσκευή προγραμματισμού λερωθεί, καθαρίστε την με ένα ελαφρά υγραμένο πανί και ήπιο σαπουνούχο 
διάλυμα. Μην αφήνετε υπερβολική υγρασία να εισχωρήσει στη συσκευή προγραμματισμού. Μη βυθίζετε τη συσκευή 
προγραμματισμού σε κανένα είδος υγρού.

Αποστείρωση
Μην αποστειρώνετε τη συσκευή προγραμματισμού. Εάν είναι επιθυμητός στείρος φραγμός, τοποθετήστε τη συσκευή 
προγραμματισμού σε μια διάφανη αποστειρωμένη σακούλα ή κάλυμμα.
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Προδιαγραφές
Προδιαγραφές συσκευής προγραμματισμού

Ύψος 15,49 εκατοστά (6,1 ίντσες)

Πλάτος 8,382 εκατοστά (3,3 ίντσες)

Βάθος 2,54 εκατοστά (1 ίντσα)

Βάρος • 311 γραμμάρια (10 ουγγιές) με μπαταρίες

• 202,2 γραμμάρια (6,5 ουγγιές) χωρίς μπαταρίες

Εμβέλεια τηλεμετρίας 4,4 έως 5,7 εκατοστά πάνω από την αντλία (2 ± 0,25 ίντσες)
Μπορεί να συμβεί παρεμβολή κοντά σε εξοπλισμό που είναι επισημασμένος με το 
ακόλουθο σύμβολο: 

Πηγή ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας

3 αλκαλικές μπαταρίες AA

Θερμοκρασία

λειτουργίας

10°C έως 40°C (50°F έως 104°F)
Εάν η συσκευή προγραμματισμού αποθηκευτεί ή μεταφερθεί σε θερμοκρασίες 
εκτός αυτού του εύρους, αφήστε τη να επιστρέψει στο καθορισμένο θερμοκρασιακό 
εύρος πριν από τη χρήση. Μην εκθέτετε τη συσκευή προγραμματισμού σε 
θερμοκρασίες παγετού.

Θερμοκρασία 

αποθήκευσης

+5°C έως +57°C
Μην καταψύχετε.

Σχετική υγρασία Η συσκευή προγραμματισμού έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε συνθήκες με σχετική 
υγρασία που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 85% χωρίς συμπύκνωση.

Περιβάλλον χρήσης Η προγραμματιζόμενη αντλία Prometra και η συσκευή προγραμματισμού Prometra 
είναι κατάλληλες για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Λήξη χρονικού ορίου Θα λήξει αυτόματα το χρονικό όριο λειτουργίας της συσκευής προγραμματισμού μετά 
από 15 λεπτά χωρίς επικοινωνία ή λειτουργία.
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Περιφερειακές συσκευές
Σημείωση: Η συσκευή προγραμματισμού Prometra έχει εγκριθεί για χρήση μόνο με περιφερειακές συσκευές 

ιατρικού βαθμού. 

Με τη συσκευή προγραμματισμού χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές:

• Εκτυπωτής. Η συσκευή προγραμματισμού Prometra μπορεί να συνδεθεί σε εκτυπωτή.
• Εργαλείο εκτύπωσης. Λογισμικό και καλώδια για σύνδεση της συσκευής προγραμματισμού με τον υπολογιστή σας. 
•  Καλώδιο εκτυπωτή. Το καλώδιο εκτυπωτή είναι ένα τυπικό καλώδιο USB για περιφερειακές συσκευές. Το μήκος 

καλωδίου είναι 2 μέτρα (6 πόδια).
•  Ηλεκτρικό καλώδιο εκτυπωτή. Το ηλεκτρικό καλώδιο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του εκτυπωτή με επιτοίχιο 

ηλεκτρική παροχή. Δεν παρέχεται από την Flowonix Medical.

Γλωσσάρι
Διαδρομή υγρού: η διαδρομή που ακολουθεί το φάρμακο από τη δεξαμενή αντλίας μέχρι τον ενδορραχιαίο χώρο. 
Η «συνολική» διαδρομή υγρού αντλίας περιλαμβάνει τη δεξαμενή αντλίας, το θάλαμο συσσωρευτή αντλίας και τον 
εμφυτευμένο καθετήρα. Για μετρήσεις, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης της αντλίας και καθετήρα.

Εξαίρεση: Μήνυμα σφάλματος που παράγει η συσκευή προγραμματισμού. Οι εξαιρέσεις αρχειοθετούνται στο 
Programmer History (Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού). 

Ερώτημα: μια ειδικευμένη συναλλαγή κατά την οποία η συσκευή προγραμματισμού λαμβάνει τις τρέχουσες πληροφορίες 
της αντλίας. 

Εφάπαξ δόση γεφύρωσης: ένα σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ’ απαίτηση που χρησιμοποιείται όταν γίνεται αλλαγή 
συγκεντρώσεων ή διαλυμάτων φαρμάκου. Η εφάπαξ δόση γεφύρωσης αποτρέπει την ανεπαρκή ή υπερβολική χορήγηση 
φαρμάκου στον ασθενή ενώ γίνεται εκκαθάριση της παλιάς συγκέντρωσης του φαρμάκου από τη διαδρομή υγρού.

Θύρα USB: μια θύρα υψηλής ταχύτητας που μεταδίδει δεδομένα μεταξύ ενός υπολογιστή και εξωτερικών περιφερειακών 
συσκευών χρησιμοποιώντας δισειριακή μετάδοση. Η συσκευή προγραμματισμού διαθέτει μια θύρα USB που επιτρέπει 
την εκτύπωση των δεδομένων ιστορικού της συσκευής προγραμματισμού σε έναν εκτυπωτή.

Θύρα πρόσβασης καθετήρα: μια θύρα στην αντλία που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στον καθετήρα

Ιστορικό συσκευής προγραμματισμού: ένα αρχείο όλων των συναλλαγών αντλίας. 

Όγκος επαναπλήρωσης: ο όγκος του φαρμάκου που τοποθετήθηκε στην αντλία κατά την επαναπλήρωση.

Οθόνες κατάστασης αντλίας: προβολή των πληροφοριών που λαμβάνονται από τη συσκευή προγραμματισμού κατά 
τη διαδικασία ερωτήματος, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όριο ημερήσιας δόσης: η μέγιστη δοσολογία που μπορεί να συνταγογραφηθεί στα σχήματα χορήγησης Constant Flow 
(Συνεχής ροή), Multiple Rates (Πολλαπλοί ρυθμοί ροής) και Periodic Flow (Περιοδική ροή). 

Προγραμματισμός: οποιαδήποτε συναλλαγή αντλίας που απαιτεί από τη συσκευή προγραμματισμού να στέλνει 
πληροφορίες στην αντλία. Τα ακόλουθα αποτελούν λειτουργίες προγραμματισμού: Constant Flow (Συνεχής ροή), 
Multiple Rates (Πολλαπλοί ρυθμοί ροής), Periodic Flow (Περιοδική ροή), Demand Bolus (Εφάπαξ δόση κατ’ απαίτηση), 
Refill (Επαναπλήρωση) και Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας).

Ρυθμός ροής: ο ρυθμός με τον οποίο η αντλία απελευθερώνει φάρμακο. 

Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής: ένας συναγερμός της αντλίας που προειδοποιεί τον ασθενή όταν 
το φάρμακο στη δεξαμενή αντλίας μειωθεί κάτω από έναν ορισμένο όγκο. Μέσω του Pump Setup Menu (Μενού 
διαμόρφωσης αντλίας) της συσκευής προγραμματισμού, είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του 
Low Reservoir Alarm (Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής) και επίσης η ρύθμιση του κατώφλιου όγκου στον 
οποίο ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Συναλλαγή αντλίας: μια λειτουργία κατά την οποία η συσκευή προγραμματισμού στέλνει ή λαμβάνει πληροφορίες 
από την αντλία.
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Γλωσσάρι 
Συναλλαγή συσκευής προγραμματισμού: μια λειτουργία που δεν απαιτεί αλληλεπίδραση με την αντλία, δηλ. 
η συναλλαγή αφορά μόνο τη συσκευή προγραμματισμού. 

Συσκευή προγραμματισμού: μια συσκευή που επιτρέπει στους ιατρούς να πραγματοποιούν ερωτήματα και να 
προγραμματίζουν, με έναν εύχρηστο και μη επεμβατικό τρόπο, την εμφυτευμένη προγραμματιζόμενη αντλία Prometra.

Συσσωρευτής: ένας ενδιάμεσος θάλαμος στην αντλία που μετράει μικρές ποσότητες φαρμάκου. Ο όγκος αυτός στο 
θάλαμο συσσωρευτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναμενόμενης ροής φαρμάκου μεταξύ των διαδικασιών 
επαναπλήρωσης.

Σχήμα χορήγησης εφάπαξ δόσης κατ’ απαίτηση: ένα προγραμματιζόμενο σχήμα χορήγησης που αντικαθιστά 
προσωρινά το προεπιλεγμένο σχήμα χορήγησης ροής για τη χορήγηση μιας ενδιάμεσης, εφάπαξ έγχυσης φαρμάκου. 
Προγραμματίζετε τη δόση φαρμάκου και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία χορηγείται η δοσολογία. Όταν ολοκληρωθεί 
η εφάπαξ δόση, η αντλία συνεχίζει με το σχήμα χορήγησης ροής που έχει προγραμματιστεί κανονικά.

Σχήμα χορήγησης περιοδικής ροής: ένα προγραμματιζόμενο σχήμα χορήγησης φαρμάκου που χορηγεί φάρμακο με μια 
ακολουθία περιοδικών εγχύσεων. 

Σχήμα χορήγησης πολλαπλών ρυθμών ροής: ένα προγραμματιζόμενο σχήμα χορήγησης φαρμάκου που χορηγεί 
φάρμακο χρησιμοποιώντας έναν έως τέσσερις ρυθμούς που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα.

Σχήμα χορήγησης συνεχούς ροής: ένα προγραμματιζόμενο σχήμα χορήγησης φαρμάκου που χορηγεί φάρμακο με 
συνεχή ρυθμό. Προγραμματίζετε τη δοσολογία που χορηγείται κάθε 24 ώρες.

Τηλεμετρία: η διαδικασία της μετάδοσης και λήψης δεδομένων με ασύρματα σήματα. Η συσκευή προγραμματισμού 
αλληλεπιδρά με την αντλία χρησιμοποιώντας τηλεμετρία.

Νομικές ειδοποιήσεις
Η Flowonix Medical, Inc. («Flowonix») δεν παρέχει καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση όσον αφορά τη συσκευή 
προγραμματισμού Prometra, οποιοδήποτε λογισμικό ή τα περιεχόμενα της παρούσας τεκμηρίωσης, ή τη χρήση 
αυτών, και συγκεκριμένα αποποιείται οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας 
για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Flowonix διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τη συσκευή 
προγραμματισμού Prometra, οποιοδήποτε λογισμικό ή/και την παρούσα δημοσίευση και να πραγματοποιήσει αλλαγές 
στο σχεδιασμό ή στο περιεχόμενό αυτών, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς υποχρέωση να ειδοποιήσει κανένα άτομο ή 
οντότητα για τις εν λόγω αναθεωρήσεις ή αλλαγές εκτός όπως απαιτείται από το νόμο ή τους ρυθμιστικούς φορείς. Το 
παρόν προϊόν ενδέχεται να απαιτεί εξουσιοδότηση εξαγωγής από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. πριν την εξαγωγή 
του από τις Η.Π.Α.

Εγγύηση
Η Flowonix εγγυάται στον πρώτο αγοραστή αυτού του προϊόντος ότι το παρόν προϊόν δεν θα παρουσιάζει ελαττώματα 
υλικών και κατασκευής για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς. Η υπαιτιότητα στο πλαίσιο 
της παρούσας περιορισμένης εγγύησης προϊόντος θα περιοριστεί στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού 
προϊόντος, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια της Flowonix, ή στην επιστροφή του καθαρού ποσού που πληρώθηκε. 
Η φθορά από την κανονική χρήση ή ελαττώματα που προκύπτουν από την κακή χρήση αυτού του προϊόντος δεν 
καλύπτονται από αυτή την περιορισμένη εγγύηση.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, η παρούσα περιορισμένη εγγύηση προϊόντος αντικαθιστά όλες 

τις άλλες εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε σιωπηρής 

εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η 

Flowonix για οποιεσδήποτε τυχαίες ή συνεπαγόμενες ζημιές που προκύπτουν από το χειρισμό ή τη χρήση αυτού  

του προϊόντος από μέρους σας.

Μερικές πολιτείες ή/και χώρες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, των τυχαίων ή των 
συνεπαγόμενων ζημιών. Ενδέχεται να δικαιούστε επιπρόσθετη αποκατάσταση σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας  
ή/και χώρας σας.
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Γενική αποποίηση

Τα παραδείγματα των οθονών της συσκευής προγραμματισμού Prometra που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο 
είναι προσομοιώσεις και όχι ακριβείς αναπαραστάσεις των οθονών της συσκευής προγραμματισμού. Έχει καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτών των υποδειγμάτων οθονών είναι πλήρες και ακριβές. 
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν μεταβολές στην εμφάνιση (αποστάσεις κειμένου, γραμματοσειρά χαρακτήρων κτλ.) και 
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (προεπιλεγμένοι αριθμοί και ποσότητες) μεταξύ των υποδειγμάτων οθονών στο παρόν 
εγχειρίδιο και των πραγματικών οθονών στη συσκευή προγραμματισμού.

Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
www.flowonix.com για τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες.
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