
INJEKTOMAT PRO ANESTEZII
SEP-12S PLUS

SEP-12S PLUS nabízí několik infuzních režimů zlepšujících výsledky podávání anestetických
přípravků. Přesnost dodávky je zajištěna sofistikovanými profilovými režimy.

Specifikace
Rychlost průtoku: 0.1 - 99.9 ml/h v 0.1 ml/h krocích

100 - 1500 ml/h v 1 ml/h krocích
0.01 - 9.99 (µg) mg/h, (µg) mg/kg/h(min) v
     0.01 (µg) mg/h, (µg) mg/kg/h(min) krocích
10.0 - 99.9 (µg) mg/h, (µg) mg/kg/h(min) v
      0.1 (µg) mg/h, (µg) mg/kg/h(min) krocích
100 - 999 (µg) mg/h, (µg) mg/kg/h(min) v
      1 (µg) mg/h, (µg) mg/kg/h(min) krocích 

Koncentrace: 0.01 - 9.99 (µg)mg/ml v 0.01 (µg)mg/ml 
krocích
10.0 - 99.9 (µg)mg/ml v 0.1 (µg)mg/ml 
krocích
100 - 999 (µg)mg/ml v 1 (µg)mg/ml krocích

Mechanická přesnost: ±1%
Objemová přesnost při použití schválených inj. 
stříkaček:

±2% nebo ±0.1% ml/h (větší z těchto hodnot)

Kompatibilní inj. stříkačky: 10, 20, 30, 50/60, 100 ml více než 30 zn. (BD,
Monojet, Terumo, BBraun, Fresenius, JMS atd.)

Okluzní tlak: 40 kPa, 80 kPa, 120 kPa
Rychlost proplachu/bolusu: 0; 10-1500 ml/h v 1 ml/h krocích
Bolusová dávka: 0.1 - 99.9 ml v 0.1 ml krocích

0.01 - 9.99 µg,mg,(µg)mg/kg v 0.01 µg,mg,
(µg)mg/kg krocích
10.0 - 99.9 µg,mg,(µg)mg/kg v 0.1 µg,mg,
(µg)mg/kg krocích
100 - 999 µg,mg,(µg)mg/kg v 1 µg,mg,
(µg)mg/kg krocích

Váha pacienta: 0.4 - 99.9 kg v 0.1 kg krocích
100 - 200 kg v 1 kg krocích

Keep Vein Open (KVO) rychlost: 0.1 - 10 ml/h v 0.1 ml/h krocích
KVO objem: 1% objemu stříkačky
Standby čas: 1 - 999 min v 1 min krocích
Podaný objem: 0.1 - 99999 ml
Volume to be infused (VTBI): 0.1 - 99.9 ml v 0.1 ml krocích

100 - 999 ml v 1 ml krocích nebo neomezený 
objem

Alarmy: Bez napájení
Nízký stav nabití baterie
Velmí nízké nabití baterie
Okluze
x min Pre-alarm
KOR (KVO) xx ml/h



Infuze ukončena
Prázdná stříkačka
Nevhodná stříkačka
Tlačka stříkačky není uchycena
Otevřená svorka
Vnitřní chyba

Možnosti, z nichž může uživatel volit: Dostupné skrze set-up menu:
- VTBI
- Objem v čase
- Limit infuzní rychlosti: xxxx ml/h
- Automatický/manuální bolus
- Programování rychlosti bolusu
- Limit bolusové rychlosti: xxxx ml/h
- Rychlost: mg(µg)/h
- Rychlost: mg, (µg)/kg/h(min)
- Výpočet koncentrace
- Zobrazování celkového objemu
- Autosave
- Zobrazování názvu léčiva
- Titrování
- Stanby režim
- Zámek klávesnice
- Tichý režim
- KOR funkce
- KOR rychlost xx ml/h
- Zobrazování data a času
Volitelné infuzní režimy:
- kontinuální rychlost
- jednoduchá dodávka
Konfigurace inj. stříkaček
Konfigurace seznamu léčiv
Konfigurace jazyka
Detektor velikosti stříkačky
Sensor tlačky stříkačky
Nastavení intenzity alarmu

Napájení: (220 - 230) VAC ±10%, 50/60 Hz, nebo vnitřní
dobíjecí baterie

Příkon: 10 VA (max)
Typ baterie: Build-in NiMH 9.6 V 1300 mAh
Nabití baterie: 8 h @ 5 ml/h

2 h @ 100 ml/h
Ochrana: Tř. II, CF, IPX4
CE0408 značka: Nařízení  93/42/EEC o zdravotníckých 

zařízeních
Elektrická bezpečnost a EMC: EN 60601-(1, 1-2, 2-24)
e36

030006 značka:
EN 1789:1999+A1:2003 pro pojízdné 
ambulance

Volitelné: 110 VAC ±10%, 50/60 Hz
12 VDC externí napájení
RS232
Přivolání sestry
Profillový režim (5 profilů  po 10 krocích)
Baterie NiMH 9.6 V 1800 mAh (nabití 16 h @ 5
ml/h)
Použitelnost 5 ml stříkaček

Váha: 2.6 kg
Rozměry: 135x305x195 cm
Výrobce: Viltechmeda Ltd.,125 Kalvariu str.

08221 Vilnius, Lithuania

BioVendor-Lékařská technika spol.s r. o.
Palackého tř. 186, 612 00 Brno, Česká republika

tel. +420 5 4323 5367     fax.:+420 5 43235364
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