【Finalized】

2020-08

Bơm tiêm điện có kiểm soát nồng độ đích
(TCI)

TE-SS830T
Hướng dẫn sử dụng

Đặt hướng dẫn sử dụng này ở vị trí thuận tiện để tra cứu bất cứ khi nào cần. Đọc
kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và sử dụng phù hợp với chỉ định trong hướng
dẫn. Thực hiện bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị để đảm bảo an toàn khi sử dụng và
kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Digitally signed by CÔNG TY
TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO
VIỆT NAM
DN: c=VN, st=THÀNH PHỐ HÀ
NỘI, cn=CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0105881933
Date: 2021.10.25 11:44:54
+07'00'

Nội dung
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để hiểu đầy đủ về sản phẩm này và đảm bảo sử dụng an toàn. Để được giải thích về việc
giới thiệu sản phẩm này, hãy tham khảo ý kiến của các kỹ thuật viên TERUMO. Tiến hành các buổi huấn luyện an toàn cho
sản phẩm này trước khi sử dụng.

Nội dung
Mục đích, tổng quan và đặc điểm sản phẩm
—3
Mục đích và tổng quan............................................3
Đặc điểm. ................................................................3
Tương quan đơn vị .................................................4
Sơ đồ bên ngoài .................................................... 5
Mô tả thành phần ——————————————— 5
Bảng điều khiển ..................................................... 6
Mô tả màn hình
................................................. 7
Phụ kiện tiêu chuẩn ........................................... 16
Phụ kiện chọn thêm ............................................ 16
Đề phòng
————————————————— 18
Sử dụng................................................................ 18
Bơm tiêm nhựa tương thích ——————— 23
Chuẩn bị
————————————————— 24
Trước khi sử dụng
.............................. 24
Kiểm tra trước khi sử dụng .................................. 24
Lắp/ Tháo kẹp cọc truyền
....................... 26
Lắp/ tháo khỏi cọc truyền.
....................... 27
Kết nối nguồn điện AC ...................................... 28
Hoạt động bằng pin bên trong ......................... 29
Quy trình hoạt động
————————————30
Sử dụng TCI mode.................................................. 30
Bật nguồn.
.......................................... 30
Lắp bơm tiêm (Diprivan) ................................. 31
Thay đổi các giá trị thông số............................... 35
Mồi ................................................................. 37
Lắp kim tiêm.
................................................ 38
Bắt đầu tiêm truyền dịch ..................................... 39
Thay đổi nồng độ đích trong máu
(Cpt) ................................................................... 40
Thay đổi nồng độ hồi tỉnh..................... ............... 41
Changing Scales .................................................. 42
Thay bơm tiêm (Diprivan) ................................... 44
Kết thúc TCI mode .............................................. 46
Tắt nguồn. ........................................................... 47
Sử dụng các mode liều .......................................... 48
Bật nguồn ........................................................... 48
Lắp bơm tiêm ..................................................... 49
Cài đặt tốc độ ...................................................... 53
Cài đặt thể tích định truyền VTBI......................... 54
Cài đặt thời gian VTBI ........................................ 55
Mồi....................................................................... 56
Lắp kim tiêm. ....................................................... 57
Bắt đầu truyền dịch. ............................................ 58
Ngừng truyền dịch............................................... 59
Tắt nguồn.. ......................................................... 60
Quy trình hoạt động khác
————————— 61
Xóa thể tích dịch đã truyền (trừ TCI
mode) ................................................................. 61
2

Chức năng chờ ................................................... 62
Thay bơm tiêm để tiếp tục truyền dịch
........................................................................... 63
Chọn mode liều (Thư viện thuốc) ........................ 64
Các chức năng đặc biệt.. ..................................... 71
Thay đổi cài đặt trên Menu
——————— 77
Áp lực phát hiện báo tắc...................................... 78
Chức năng khóa bàn phím................................... 81
Bolus (trừ TCI mode) ........................................... 84
Cài đặt tốc độ tối đa (chỉ với TCI mode) .............. 90
Mode liều nâng cao ............................................. 92
Chức năng lịch sử ............................................... 96
Chức năng lịch sử TCI......................................... 99
Thay đổi âm lượng............................................. 101
Thay đổi độ sáng màn hình ............................... 104
Cài đặt ngày giờ................................................. 106
Profile ................................................................. 108
Môi trường giao tiếp ...........................................110
Chức năng giao tiếp ngoài
—— 114
Tổng quan............................................................114
Kết nối hệ thống mạng.........................................115
Sau sử dụng ———————————————— 124
Làm sạch............................................................ 124
Làm sạch các thành phần.................................. 125
Lưu trữ ............................................................. 127
Bảo dưỡng và kiểm tra
———————— 128
Các mục bảo dưỡng và kiểm tra
bởi nhân viên Terumo ..................................... 128
Thải bỏ và tái sử dụng....................................... 128
Xử lý lỗi
——————————————— 129
Quy trình sử lý lỗi............................................... 129
Báo động ưu tiên cao......................................... 131
Báo động ưu tiên trung bình............................... 135
Báo động ưu tiên thấp........................................ 135
Các vấn đề khác................................................. 139
Thông số kỹ thuật————————————— 143
Chủng loại sẵn có .................................................... 150
Đặc tính thiết bị ———————————— 151
Đặc tính về tốc độ............ .................................. 151
Đặc tính về tắc nghẽn..... ................................... 152
Dành cho nhân viên y tế ——————————— 153
Thông tin kỹ thuật EMC...................................... 153
Biểu tượng————————————————— 157
Các thông tin khác—————————————— 158
Ghi nhớ——————————————————— 159
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
TERUMO
———————————————— 160

Mục đích, tổng quan và đặc điểm sản phẩm
Mục đích và Tổng quan
Bơm tiêm điện TERUFUSION kiểu SS3TCI được chỉ định sử dụng trong truyền thuốc gây mê nói chung và gây tê cục bộ,
thuốc giãn tĩnh mạch, thuốc trợ tim, cho ăn ngoài ruột, thuốc trị liệu hóa chất, thuốc chống ung thư, thuốc kích thích chuyển dạ
và truyền máu tại các phòng ICU, CCU, NICU, phòng mổ hoặc khoa ngoại.
Thiết bị được chỉ định để tiêm thuốc từ xi-lanh liên tục ở tốc độ được cài đặt trước trong nhiều giờ. Ngoài ra, sản phẩm này
được trang bị hệ thống tiêm nồng độ đích TCI Diprifusor® cho phép tiêm truyền dịch trong chế độ TCI. Chế độ TCI chỉ có sẵn
với thuốc Diprivan (tên chung: propofol).
Model
TE-SS830T

Số catalogue
TE*SS83xTxx

Chức năng giao tiếp

Được tham chiếu như

Giao tiếp hồng ngoại (IrDA), mạng LAN không dây TE-SS830T

Các chữ cái sẽ được điền vào dấu x trong số catalogue.

Đặc điểm
Chế độ TCI
• Ở chế độ TCI, hệ thống Diprifusor TCI bên trong sẽ tiêm truyền bơm tiêm có sẵn thuốc gây mê Diprivan cho gây mê tổng quát.
• Bơm tiêm có sẵn Diprivan (propofol 20mL, 50mL) có thể được sử dụng với thiết bị này.
Đơn vị liều
• Tốc độ dòng chảy (mL / h) có thể được tự động tính toán dựa trên các đơn vị liều như μg / kg / phút. Các nội dung tính toán của
tốc độ dòng chảy có thể được kiểm tra trên màn hình.
Màn hình dễ đọc
• Với màn hình LCD màu 4,3 inch (10,9 cm), có khả năng hiển thị rõ ràng và chính xác
• Đèn báo hoạt động cho phép dễ dàng nhận biết trạng thái của bơm: hoạt động / dừng / báo động.
• Chỉ báo mức pin sạc và mức pin được hiển thị trên màn hình LCD với 5 vạch.
Nhiều chức năng báo động
• Các chức năng báo động bao gồm báo động tắc nghẽn, báo động áp lực, báo động gần hết dịch, báo động bộ giữ đuôi xi-lanh lắp
không đúng, báo động phát hiện thân xi-lanh, báo động xi-lanh lắp không đúng, báo động ngắt liên kết, báo động đuôi xi-lanh lắp
không đúng, báo động pin, thông báo tắt máy, báo động mất điện, báo động lại , Nhắc nhở ấn phím Start, báo động chưa cài đặt tốc
độ, báo động chưa cài đặt VTBI *1, báo động tốc độ lớn hơn thể tích VTBI (thể tích dịch định truyền)*1 và Báo động hoàn thành
việc tiêm truyền *1.
*1: Chỉ khi chức năng cài đặt VTBI được bật (Mặc định: tắt)
• Độ nhạy phát hiện báo động tắc nghẽn có thể được thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
• Báo động tốc độ dòng lớn hơn thể tích dịch định truyền VTBI hoạt động như một chức năng an toàn để ngăn chặn hoạt động ở
chế độ bình thường nếu tốc độ dòng chảy bằng hoặc lớn hơn thể tích dịch định truyền VTBI. (Mặc định: tắt)
Các chức năng an toàn khác
• Chức năng khóa bàn phím giúp tránh lỗi vận hành hoặc vận hành không chủ ý. (Trừ phím Bắt đầu truyền (Start), phím Nguồn
(Power), Phím Lùi/Tắt tiếng (cho hoạt động để nhả khóa bàn phím)
Kiểu dáng và cấu trúc thân thiện với người sử dụng
• Với trọng lượng đơn vị khoảng 2.1 kg, không quá nặng khi mang vác và cho phép lắp đặt ổn định với kẹp cọc truyền kèm theo.
• Thân bơm góc tròn giúp dễ dàng vệ sinh ngay cả khi dung dịch thuốc đã bám khô.
Hệ thống cấp điện đôi
• Hệ thống cấp điện đôi với nguồn AC và pin lắp trong
• Pin lắp trong có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ để truyền dịch ở lưu lượng 5 mL/h trong nhiệt độ môi trường 25°C, khi pin
còn mới và được sạc đầy.
• Pin bên trong có thể được sạc đầy khoảng 80% trong 3 giờ.
• Pin dự phòng được sử dụng khi có báo động lỗi nguồn trong trường hợp cả hai nguồn điện đều bị mất.
Chức năng giao tiếp
• Giao tiếp hồng ngoại cho phép giao tiếp với hệ thống giá đỡ chọn thêm*2.
• Mạng LAN không dây cho phép giao tiếp với hệ thống mạng.
* 2: Hệ thống giá đỡ có cổng giao tiếpTERUFUSION (Model: TE-RS800)

Hệ thống giá đỡ có cổng giao tiếpTERUFUSION (mở rộng) (Model: TE-RS811)
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Mục đích, tổng quan và đặc điểm sản phẩm

Tương quan đơn vị
mcg/kg/min và μg/kg/min có ý nghĩa như nhau và có thể hoán đổi cho nhau

Bảng giải thích thuật ngữ
• Diprifusor: được sử dụng cho hệ thống tiêm truyền đã được tích hợp sẵn, phần mềm và hệ thống dự phòng được
phát triển để truyền Diprivan bằng TCI.
*Phần mềm Diprifusor TCI (© Đại học Glasgow)
• Chế độ TCI: Chế độ liều cho tiêm thuốc gây mê Diprifusor TCI (tiêm gây mê kiểm soát nồng độ đích) .
Lưu ý: Hệ thống TCI của thiết bị này được thiết kế chỉ để tiêm nồng độ thuốc trong máu được tính trước, không cho
tiêm nồng độ thuốc tại chỗ
• Nồng độ dự báo trong máu: được tính toán dựa trên cân nặng và nồng độ đích trong máu P
• Nồng độ dự báo tại vị trí tác dụng: nồng độ thuốc gây mê được tính toán tại vị trí tác dụng.
• Thời gian hồi tỉnh: Thời gian cần thiết cho mức nồng độ dự báo trong máu để đạt đến mức nồng độ hồi tỉnh. Giá trị
của nồng độ hồi tỉnh sẽ được cài đặt trước. Xem mục “Thay đổi nồng độ hồi tỉnh (trang 41)"
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Mô tả các bộ phận
Sơ đồ bên ngoài
 Mặt trước
● Màn hình LCD
● Bảng điều khiển
● Tay cầm
Giữ thân máy chính.

● Núm xoay
Đặt tốc tộc truyền, thể tích truyền, trọng
lượng...
Chọn mục (Up/Down) trong menu.
Khoảng tăng/giảm thay đổi theo tốc độ
quay

● Khe
lắp tai xi-lanh
Giữ tai xi-lanh
● Kẹp giữ thân
xi-lanh
Cố định xi-lanh
● Kẹp tai xi-lanh
Giữ tai xi-lanh

● Bộ giữ đuôi xi lanh

● Kẹp đuôi xi-lanh

● Lẫy giữ đuôi xi-lanh

● Bộ phát hiện đuôi xi-lanh

 Mặt sau
● Cổng nguồn AC
Kết nối với dây cáp
nguồn

● Mặt sau

● Cửa sổ giao tiếp hồng ngoại
Giao tiếp với hệ thống giá đỡ chọn
thêm *1.
*1: • Hệ thống giá đỡ chọn thêm TERUFUSION
(Model: TE-RS800)
• Hệ thống giá đỡ chọn thêm TERUFUSION
(Mở rộng) (Model: TE-RS811)
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Mô tả các bộ phận

Bảng điều khiển
● Phím lựa chọn hiển thị
● Phím nguồn

● Phím quay lại/ tắt tiếng
Phím xác nhận

● Phím ngừng Stop
● Đèn chỉ thị hoạt động

● Phím khởi động Start

● Phím truyền nhanh purge
Tên

Phím nguồn

Phím Purge

Phím Start

Phím Stop

Phím lựa chọn hiển thị

Phím quay lại/ Tắt tiếng

Phím xác nhận

Đèn chỉ thị hoạt động
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Chức năng
Tắt/ bật nguồn
Trong trạng thái dừng, thì nhấn giữ phím này để cho phép truyền nhanh.
Ở chế độ truyền bolus (truyền bolus bằng cách ấn và giữ phím, truyền bolus không cần ấn và
giữ phím), nhấn hoặc nhấn giữ phím để bắt đầu truyền bolus.
Còi sẽ báo và đèn báo hoạt động sẽ nhấp nháy màu xanh
Bắt đầu tiêm truyền dịch.
Ngừng truyền dịch.
Xoay núm quay số trong khi ấn phím Stop cho phép tăng mức cài đặt của tốc độ. (Xem trang 71)

Chuyển đổi các mục đã chọn (Màn hình tốc độ, màn hình Menu).
Nhấn màn hình lưu lượng trong ít nhất hai giây để chuyển đến màn hình Menu.
Tắt tiếng
Quay lại màn hình Menu trước (thông tin cài đặt sẽ không bị hủy).
Trong trạng thái dừng, nhấn giữ trong ít nhất 2 giây để chuyển sang chế độ chờ (standby).
Trong trạng thái khóa, nhấn giữ trong ít nhất 2 giây để mở khóa bàn phím
Xác nhận mục chọn và kiểm tra.
Hiển thị trạng thái vận hành.
Đèn nhấp nháy xanh: Đang tiêm truyền dịch
Đèn không sáng: Dừng truyền/ chế độ Standby
Đèn nhấp nháy đỏ: Dừng do có báo động
Đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên: Tự kiểm tra trong quy trình
Đèn đỏ: Lỗi thiết bị

Mô tả các bộ phận

Mô tả màn hình
Ở chế độ TCI
 Màn hình đồ thị
7

1
6
2
(a)
5
3

4
1

Hiển thị loại thuốc

Hiển thị tên thuốc

2

Hiển thị tab

Chỉ thị răng chế độ TCI đã được chọn, chỉ ra dạng hiển thị chế độ
TCI: biểu đồ, dạng chữ hoặc thông tin.
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Hiển thị nồng độ đích
trong máu

Hiển thị nồng độ đích dự báo trong máu
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Hiển thị thông tin
tiêm truyền

Hiển thị tốc độ, liều, thời gian hồi tỉnh và thể tích dịch đã truyền hiện
tại.
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Hiển thị đồ thị

Hiển thị sự thay đổi thời gian đã qua của nồng độ dự báo trong máu
(Cp) bằng màu xanh lá cây và nồng độ dự báo ở vị trí tác dụng (Ce)
bằng màu xanh lam theo định dạng đồ họa. Một đường ngang (a) chỉ
thị nồng độ đích trong máu (Cpt).
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Hiển thị Cp/Ce

Hiển thị giá trị Cp (nồng độ dự ) và Ce (nồng độ dự báo ở vị trí tác
dụng) hiện tại.
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Hiển thị liều tiêm truyền
ban đầu

Hiển thị liều tiêm truyền ban đầu và thời gian được yêu cầu trước khi
đạt đến nồng độ đích trong máu (Cpt). (Có sẵn trước khi khởi động
tiêm truyền ban đầu.)

Lưu ý

• Mỗi lần nhấn vào nút lựa chọn hiển thị, màn hình sẽ thay đổi như hình bên dưới.
• Màn hình hiển thị sẽ trở lại màn hình đồ thị sau 10 giây không hoạt động trên màn hình
thông tin.
Màn hình đồ thị

Màn hình dạng chữ

Màn hình thông tin
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Mô tả các bộ phận
 Màn hình đồ thị (chi tiết)
Tag màu

Liều tiêm truyền ban đầu
Thời gian tiêm truyền ban đầu

Tên thuốc

Tab chế độ TCI
Nồng độ dự báo trong máu (Cp)

Nồng độ thuốc
Hiển thị Tab
Tab đồ thị

Nồng độ dự báo tại vị trí tác dụng (Ce)

Đơn vị của trục
Y (nồng độ)
Nồng độ đích
trong máu (Cpt)

Đơn vị của trục X (thời gian)

Tốc độ

Liều lượng

Thời gian
hồi tỉnh

Thể tích dịch đã truyền

 Màn hình dạng chữ
Tag màu

Tên thuốc

Nồng độ đích trong máu (Cpt)

Tab chế độ TCI

Nồng độ dự báo
trong máu (Cp)
Nồng độ dự báo trong máu (Cp)

Nồng độ thuốc
Hiển thị Tab

Thời gian hồi tỉnh
Nồng độ hồi tỉnh

Tab dạng chữ

Thời gian đã qua
Thể tích dịch đã truyền

Tốc độ

Thông tin bệnh nhân
Liều lượng
Cân nặng Chiều cao

Tuổi

Giới tính

 Màn hình thông tin

Tab chế độ TCI

Nồng độ hồi tỉnh
Trục đồ thị

Hiển thị Tab
Tab thông tin

Thông tin bệnh nhân
Thông tin thuốc
Nồng độ đích trong máu (Cpt)
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Mô tả các bộ phận
 Hiển thị tab
Tab chế độ TCI

Tab đồ thị

Tab dạng chữ

Tab thông tin

Chỉ thị chế độ TCI hiện tại đã được chọn

Hiển thị màn hình đồ thị

Hiển thị màn hình dạng chữ
Hiển thị thông tin bệnh nhân, thuốc, và nồng độ đích trong máu (Cpt). Được sử dụng khi cài
đặt nồng độ hồi tỉnh và các trục đồ thị.

 Biểu tượng nồng độ
/
Biểu tượng nồng
độ đích trong máu

Biểu tượng nồng độ
dự báo trong máu

Biểu tượng nồng độ dự
báo tại vị trí tác dụng

Hiển thị nồng độ đích trong máu (Cpt).

Hiển thị nồng độ dự báo trong máu (Cp).

Hiển thị nồng độ dự báo tại vị trí tác dụng (Ce).

* Xem trang 11 cho các biểu tượng khác so với các biểu tượng được liệt kê ở trên.
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Mô tả các bộ phận

Ở các chế độ liều khác
 Màn hình tốc độ

1

2

1

Hiển thị tốc độ

Hiển thị giá trị và thông tin tốc độ mL/h...

2

Hiển thị thể tích đã tiêm

Hiển thị thể tích dịch đã tiêm

Lưu ý
• Mỗi khi ấn phím lựa chọn hiển thị, mục lựa chọn lần lượt như bên dưới và sáng màu xanh đen.
• Nếu không hoạt động trong 10 giây, mục nhập liệu sẽ chuyển về màn hình tốc độ.

10

Mô tả các bộ phận

Hiển thị các biểu thị cảm biến

Hiển thị tình trạng

Hiển thị tốc độ
Biểu tượng bắt đầu

Hiển thị các tab

Biểu tượng sẵn sàng bolus

Thể tích dịch đã tiêm

 Mô tả các biểu tượng
Khi đã nối vào nguồn AC và sạc đầy

(lit)
Biểu tượng về pin
Hiển thị mức pin còn lại

và mức pin còn lại nháy
luân phiên

Khi đã nối vào nguồn AC và đang sạc

(nháy từng giây)

Lỗi pin

(Nháy nửa giây một)

Lỗi pin chính và pin dự phòng*

mức pin còn lại nháy luân
phiên từng giây

Lỗi Pin dự phòng hoặc pin yếu

Mức pin (hiển thị ở 5 cột)
5 cột (xanh): Khoảng 8 giờ
4 cột (xanh): Khoảng 6 giờ
3 cột (xanh): Khoảng 4.5 giờ
2 cột (xanh): Khoảng 3 giờ
1 cột (cam): Khoảng từ 30 phút trở lên (Khi không có báo động Pin)
(Trong trường hợp truyền dịch liên tục ở mức 5 mL/h trong nhiệt độ môi trường 25°C, với pin
mới được sạc ít nhất 8 giờ trong trạng thái tắt nguồn)
The battery can be charged to approx. 80% in 3 hours.
* The sub-battery is used for a Power Failure alarm.
Biểu tượng nguồn AC
Thể hiện tình trạng kết nối/
ngắt kết nối nguồn điện AC

Khi không kết nối với nguồn điện AC

Khi kết nối với nguồn điện AC
Mức Áp lực báo tắc 1

Biểu tượng mức tắc nghẽn
Áp lực tắc nghẽn thể hiện ở 10
mức (từ 1-10) ở góc trên bên
phải của biểu tượng.

Mức Áp lực báo tắc 6 (mặc định)
Mức Áp lực báo tắc 10
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Mô tả các bộ phận

Biểu tượng mức tắc nghẽn
Có 4 mức báo áp lực bên trong
dây truyền khi không đạt mức
báo động tắc nghẽn

(xám)

Mức dưới 25%

(xanh)

Mức dưới 25% hoặc hơn

(vàng)

Mức 50% hoặc hơn

(cam)

Mức 75% hoặc hơn
Syringe brand
Cỡ xi-lanh đượ sử dụng (5, 10, 20, 30, 50)
(Nếu xi-lanh chưa được cài đặt hoặc chưa được phát hiện đúng thì cỡ
xi-lanh sẽ hiển thị “--”. )

Nhãn hiệu xi-lanh/ cỡ xilanh

Khi khóa hoạt động (ON-BẬT)
Biểu tượng khóa bàn phím
Biểu tượng này hiển thị khi chức
năng khóa bàn phím ON

Không có đèn
báo

Tắt chuông báo động

Biểu tượng im lặng
Hiển thị khi tắt chuông cảnh báo

Khi đã quá thời gian bảo dưỡng cài đặt Để cài đặt, liên hệ kỹ thuật
viên Terumo

Biểu tượng Bảo dưỡng Hiển
thị đã quá thời gian bảo dưỡng
cài đặt

Biểu tượng báo động
Hiển thị khi có chuông báo động

Mạng LAN không dây
Hiển thị độ mạnh của tín
hiệu

Khi khóa bị vô hiệu hóa (OFF-TẮT)

(Màu nền: đỏ)

Khi có chuông báo động vấn đề ưu tiên cao

(Màu nền: vàng

Khi có chuông báo động vấn đề ưu tiên trung bình

(Màu nền: vàng

Khi có chuông báo động vấn đề ưu tiên thấp
Antenna only is flashing:
The wireless LAN module
is faulty.
Antenna only is lit:
Connection to the network
system is not established.
Điều kiện tín hiệu: Yếu

Điều kiện tín hiệu: Mạnh

Biểu tượng giao tiếp
Hiển thị trong quá trình kết
nối hồng ngoại (IrDA)
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Trong quá trình giao tiếp

Antenna + signal strength bars light grey:
Connection to the network system is
established.
Antenna + signal strength bars light green:
During communication.

Mô tả các bộ phận
 Hiển thị biểu tượng cảm biến
Xi-lanh lắp không đúng

Gần hết dịch

Tắc nghẽn

Hiển thị khi vị trí lắp xi-lanh không đúng được phát hiện

Hiển thị khi xi-lanh được phát hiện gần hết dịch

Hiển thị khi phát hiện tắc nghẽn

Hiển thị khi đuôi xi-lanh hoặc vị trí đuôi xi-lanh lắp không đúng được phát hiện
Đuôi Xi-lanh lắp không đúng

Lưu ý

• Biểu tượng gần hết idchj và báo tắc hiển thị khi hết dịch trong xi-lanh (Xem trang 133)

 Hiển thị tab

Mục được chọn và có thể truy cập có màu xanh đậm
Tab tốc độ

Tab liều lượng

Tab xóa dịch đã truyền

Tab thông tin

Tab bolus khi ấn giữ phím

Sử dụng để cài đặt tốc độ

Sử dụng để cài đặt mức liều khi thư viện thuốc hoặc chế độ cân nặng được chọn

Sử dụng để xóa thể tích dịch đã truyền

Hiển thị các thông tin cài đặt (đơn vị, cân nặng, lượng thuốc, lượng dịch,...).

Sử dụng để cài đặt tốc độ bolus khi ấn giữ phím

Sử dụng để cài đặt tốc độ bolus khi không ấn giữ phím
Tab bolus khi không ấn giữ phím

 Biểu tượng sẵn sàng
Biểu tượng sẵn sàng truyền

Biểu tượng sẵn sàng bolus

Hiển thị khi đã sẵn sàng truyền dịch

Hiển thị khi đã sẵn sàng truyền bolus
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Mô tả các bộ phận

Màn hình chung
 Màn hình Menu

Để cài đặt, xem trang 77
Menu 1

Menu 2

Tab menu

Hiển thị chi tiết menu

Tab menu
Tab menu

Menu
Menu 1
Phím chọn màn hình. (Nhấn và giữ
trong ít nhất hai giây hoặc hơn).
Điều này sẽ di chuyển khu vực nhập
liệu đến mục tiếp theo trước khi
hiển thị.
Phím lựa
chọn hiển thị

Chi tiết menu

mL/h
μg/kg/min
Lựa chọn mode liều mg/kg/h
mg/kg/h+DIPRIVAN
Library
TCI

Áp lực báo tắc

Khóa bàn phím
2 giây
hoặc hơn
Bolus

TCI
(chỉ với mode TCI )
Mode liều vượt
trội

Mode liều kết hợp
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Hiển thị chi tiết menu
Ghi chú
Các đơn vị liều khác có thể
đươc chỉ ra ở thư viện thốc.
“Library” được hiển thị sau
khi tải thư viện thuốc.

1 đến 10
(± 10 kPa ↔ ± 120 kPa)

Cài đặt mức áp lực phát
hiện báo tắc

BẬT ON
TẮT OFF

Cài đặt bằng ON hoặc OFF

Bolus bằng ấn giữ phím Bolus
không bằng ấn giữ phím

Việc truyền bolus được kích
hoạt bằng phím Purge

Tốc độ tối đa

OFF
Chế độ ngắt quãng/ gián
đoạn Chế độ đa bước
Chế độ khởi động chậm

―

Đặt giới hạn trên của tốc độ

Chọn chế độ liều nâng
cao. (Hiển thị khi một thư
viện thuốc cho phép chọn
chế độ liều vượt trội.)

Chi tiết, vui lòng liên hệ kỹ
thuật viên Terumo

Mô tả các bộ phận

Tab menu

Menu
Menu 2
Nhấn và giữ Phím lùi/tắt tiếng, sau
đó, nhấn và giữ phím chọn hiển thị
trong ít nhất hai giây)
Phím chọn hiển thị
Phím lùi/
tắt tiếng

Lịch sử

Lịch sử hoạt
động TCI

Âm lượng
2 giây
hoăc hơn

Chi tiết menu
Lên tới 10.000 sự kiện

Kiểm tra lịch sử hoạt động

Lên tới 5 sự kiện

Kiểm tra lịch sử hoạt
động TCI

Âm lượng báo động
1: Thấp
2: Trung bình
3: Cao
Step: Mạnh
Âm lượng hoạt động
0: Rất thấp
1: Thấp
2: Trung bình
3: Cao
Âm thanh kết nối / rút dây
cáp:
0: Rất thấp
1: Thấp
2: Trung bình
3: Cao

1 đến 5
Độ sáng màn hình (tối ↔ sáng)

Ngày giờ

Profile

Môi trường
giao tiếp

Password

Ghi chú

Cài đặt âm lượng chuông báo
động

Cài đặt độ sáng màn hình

Năm, tháng, ngày, giờ, phút

Cài đặt ngày giờ

Dải Profile có thể được cài đặt
qua bộ quản lý thư viện thuốc
TERUFUSION hoặc gói phần
mềm TERUFUSION (có thể cài
lên tới 30 mục).

Lựa chọn profile.

Lựa chọn bảng môi trường
giao tiếp (lên tới 10). Mạng
LAN không dây TẮT/BẬT

Cài đặt môi trường giao
tiếp

Nếu cài đặt password, một số
chức năng đặc biệt sẽ được
bảo vệ bằng password.

Chỉ có thể hiển thị menu tới
KTV Terumo.
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Mô tả các bộ phận

Phụ kiện tiêu chuẩn
Các phụ kiện tiêu chuẩn được cung cấp cùng thiết bị
• Dây cáp nguồn

• Hướng dẫn sử dụng

• Giá đỡ và kẹp cọc
truyền (dạng ốc vít)

Lưu ý
• Nếu dây cáp nguồn không bao gồm trong máy, vui lòng liên hệ KTV Terumo để được cung cấp.
•

Phụ kiện chọn thêm
Các phụ kiện chọn thêm được bán riêng
Thông số kỹ thuật và ngoại hình bên ngoài của thiết bị có thể thay đổi mà không có thông báo với mục đích nâng cấp. Chi
tiết, xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp với từng thiết bị.
Tên

Model

Số catalog

Kẹp cọc truyền một chạm TERUFUSION

TE-877

TE*877

Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION

TE-SW800

TE*SW800BE

Bộ phần mềm TERUFUSION

TE-SW800

TE*SW800PE

Hệ thống giá đỡ tiêu chuẩn TERUFUSION

TE-RS700

TE*RS700N

Giá đỡ máyTERUFUSION

TE-RS800

TE*RS800N

Giá đỡ máyTERUFUSION (Mở rộng)

TE-RS811

TE*RS811N

• Kẹp cọc truyền 1 chạm TERUFUSION (TE-877)

• Bộ quản lý thư viện TERUFUSION (TE-SW800)

• Bộ phần mềm TERUFUSION (TE-SW800)

Lưu ý
• Khi sử dụng Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION và bộ phần mềm TERUFUSION , chắc chắn đã kiểm tra sự tương thích với
các model máy được sử dụng. Về version, hãy liên hệ với KTV của Terumo. Nếu sử dụng version không chính xác, một số bộ
phận của Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION và bộ phần mềm TERUFUSION sẽ hiển thị bất thường.
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Mô tả các bộ phận
• Hệ thống giá đỡ tiêu chuẩn TERUFUSION (TERS700)

Giá đỡ máyTERUFUSION (TE-RS800)

Hộp giao tiếp
Hộp nguồn AC

Giá đỡ máyTERUFUSION (Mở rộng) (TERS811)

<Ví dụ kết hợp>

Thận trọng
• Khi sử dụng giá đỡ, không đặt sản phẩm này
dưới bơm truyền dịch. Cửa bơm của máy
bơm truyền dịch có thể làm hỏng sản phẩm
này, dẫn đến việc tiêm truyền không ổn định.

Lưu ý
• Có thể kết nối lên tới 3 giá đỡ với nhau
• Để kết nối giá đỡ, vui lòng liên hệ kỹ thuật viên Terumo.
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Biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo sử dụng an toàn và chính xác thiết bị, vui lòng tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa sau đây.
Nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và sử dụng sai quy cách, hệ thống có thể gây thương tích hoặc làm hỏng thiết bị.
Các biểu tượng được sử dụng trong sổ tay hướng dẫn này và ý nghĩa của chúng như sau:

Cảnh báo

Thận trọng

Nhãn này cho biết có thể xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương vong nếu không tuân thủ
biện pháp phòng ngừa.

Nhãn này cho biết có thể xảy ra thương vong hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân
thủ biện pháp phòng ngừa.

Sử dụng
Cảnh báo
• Sau khi bật nguồn, phải sử dụng xi-lanh tương ứng với tên thương hiệu được hiển thị trên màn hình LCD. [Độ chính xác
tốc độ và chức năng báo động không thể được đảm bảo nếu sử dụng sai xi-lanh.]
• Vì chế độ TCI hoạt động dựa trên việc dự báo nồng độ trong máu, nên người sử dụng phải quan sát tình trạng của bệnh
nhân, giả sử luôn có khả năng nồng độ trong máu thực tế khác với giá trị dự báo. Nếu có bất kỳ bất thường nào được tìm
thấy trong tình trạng của bệnh nhân, ngay lập tức thực hiện các biện pháp thích hợp như tiêm liều bằng tay hoặc các tùy
chọn khác để gây mê. [Việc truyền TCI với nồng độ dự báo trong máu không đúng với nồng độ trong máu thực tế có thể dẫn
đến nguy hại nghiêm trọng cho bệnh nhân.]
• Luôn luôn kiểm tra tình trạng tiêm truyền (giảm thể tích dung dịch thuốc), vị trí kết nối và chỗ lấy ven. Ngoài ra, tiến hành
kiểm tra tương tự trong quá trình tiêm truyền một cách thường xuyên, bao gồm cả xung quanh bệnh nhân.
• Khi đặt xi-lanh, đảm bảo rằng đuôi xi-lanh đã được cài chắc chắn vào kẹp đuôi xilanh và xi-lanh đã được đặt chính xác vào các phần kể cả việc kiểm tra tai xi-lanh
đã được lắp vào bộ phận kẹp tai xi-lanh. Khoảng cách giữa thiết bị và bệnh nhân
nên được giữ ở mức tối thiểu. [Dung dịch thuốc có thể không được chuyển đúng
cách do việc truyền nhanh gây ra bởi đuôi xi-lanh tuột khỏi bộ phận kẹp, phát hiện
kích cỡ xi-lanh không chính xác, v.v.]

Smaller
difference

• Khi xảy ra tắc nghẽn do dây truyền bị uốn cong, bộ lọc bị tắc, cục máu đông bên trong kim hoặc các lý do khác, hãy khóa
đường truyền dưới và loại bỏ nguyên nhân gây tắc nghẽn trước khi bắt đầu. [1. Áp suất bên trong của đường truyền từ bơm
đến phần tắc nghẽn dưới là cao. Một các đơn giản việc loại bỏ nguyên nhân tắc nghẽn sẽ dẫn đến "truyền bolus (truyền tạm
thời dung dịch thuốc)" cho bệnh nhân. 2. Máy bơm sẽ không hoạt động cho đến khi tắc nghẽn được loại bỏ.]
• Không tạo bất kỳ áp lực nào lên phần đuôi và xi-lanh và bộ phận giữ đuôi xi-lanh [Đuôi xi-lanh có thể bị đẩy, gây truyền
bolus cho bệnh nhân.]
• Khi tháo xi-lanh đã được lắp đặt vào bơm, cần phải đóng khóa ba chạc (nếu sử dụng) của đường tiêm truyền trước khi tháo
ra. [Nó có thể dẫn đến tiêm truyền quá mức (dòng chay tự do siphoning bởi lực hấp dẫn) của dung dịch thuốc.]
• Khi tiêm truyền ở tốc độ thấp hoặc dưới nhiệt độ thấp, hãy theo dõi cẩn thận việc tiêm truyền để kiểm tra xem có xảy ra tắc
nghẽn hay không. [Việc tiêm truyền có thể bị gián đoạn trong một khoảng thời gian do: 1. Cài đặt giảm tốc độ dòng chảy, thời
gian xảy ra tắc nghẽn đến khi phát hiện ra trở nên lâu hơn. 2. Nhiệt độ giảm, nó cản trở chuyển động của xi-lanh (sức kháng
trượt của đuôi xi-lanh tăng), thường xuyên gây ra báo động tắc nghẽn.]
• Khi sử dụng sản phẩm này trong các môi trường có mức ồn cao, nên điều chỉnh âm lượng chuông báo động sao cho có thể
nghe thấy rõ. [Các mức áp suất âm thanh bên ngoài cao hơn âm lượng chuông báo động có thể làm chìm âm thanh báo
động, dẫn đến nguy hiểm cho bệnh nhân.]
• Khi sử dụng sản phẩm này với một hoặc nhiều sản phẩm khác hoặc với thiết bị tương tự, hãy đảm bảo cài đặt báo động tối
ưu cho tất cả các thiết bị đó. [Cài đặt báo động ngoài ý muốn có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân.]
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Cảnh báo
• Khi sử dụng xi-lanh đã có sẵn thuốc Diprivan ở chế độ TCI, phải lưu ý các điểm sau:
• Không tiêm Diprivan trước khi bắt đầu tiêm truyền ở chế độ TCI
• Sau khi kết thúc truyền ở chế độ TCI, không tiêm lại cho bệnh nhân ở chế độ TCI trong thời gian Diprivan vẫn còn lại
trong cơ thể bệnh nhân
• Không tiêm Diprivan từ một quy trình khác trong khi đang tiêm Diprivan bằng TCI
• Không sử dụng phím Purge để tiêm Diprivan vào cơ thể bệnh nhân.
Ngoài ra, việc dự đoán nồng độ trong máu sẽ bị ảnh hưởng do giá trị được xác định dựa trên việc tính toán số lượng xả ra từ
xi-lanh có sẵn Diprivan ở chế độ TCI
• Vì sản phẩm này không có cấu trúc kín, nên không được sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường có khí hoạt động (bao
gồm khí tiệt trùng), môi trường phun sương, môi trường có độ ẩm cao, vv Không nên bị ngập nước vào nước. [Nếu các
thành phần điện tử bên trong sản phẩm bị ảnh hưởng, có thể có hư hỏng và thời gian tiếp theo sẽ gây ra lỗi cho sản phẩm
này.]
• Không được sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm trong môi trường dễ cháy.
• Không nên sử dụng sản phẩm cho tuần hoàn ngoài cơ thể vv , có thể dẫn đến vượt trội áp lực âm hoặc dương. [Không thể
thực hiện việc tiêm truyền một cách chính xác hoặc truyền nhanh do miếng đệm xi-lanh tuột khỏi đuôi xi-lanh hoặc đuôi xilanh tuột khỏi bộ phận giữ đuôi xi-lanh. Ngoài ra, việc tiêm truyền có thể không được thực hiện một cách chính xác do truyền
bolus, ngược dòng, vv ...
• Sản phẩm này không nên được sử dụng kết hợp với truyền tĩnh mạch. [1. Nếu sản phẩm này chịu tắc nghẽn đường truyền
dưới thấp hơn so với kết nối với đường truyền tĩnh mạch, báo động tắc nghẽn sẽ không hoạt động. 2. Nếu bọt khí bị cuốn
vào đường truyền dưới do hết đường truyền tĩnh mạch, thì không thể thực hiện việc tiêm truyền bình thường.]
• Không được sử dụng xi-lanh không được chỉ định cho sản phẩm này. [Nếu sử dụng xi-lanh khác với xi-lanh được chỉ định,
sẽ không đảm bảo độ chính xác của tốc độ và chức năng báo động.]

Thận trọng
• Bơm tiêm chỉ hoạt động ở chế độ TCI khi sử dụng xi-lanh có sẵn thuốc được chỉ định. Đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với
thuốc (Diprivan / tên chung: Propofol) trước khi sử dụng b tơm tiêm ở chế độ TCI.
• Trước khi sử dụng chế độ TCI, hãy đảm bảo rằng TAG TCI của xi-lanh được đặt đúng và màn hình LCD hiển thị đúng
nhãn, cỡ xi-lanh và nồng độ. [Không thể chọn chế độ TCI nếu TAG TCI không được đặt đúng.]
• Không tắt nguồn hoặc kết thúc chế độ TCI trong khi đang sử dụng chế độ TCI. [Nếu không, thông tin quan trọng về chế độ
TCI hiện tại như nồng độ dự báo trong máu sẽ bị xóa.]
• Không sử dụng lại xi-lanh ở chế độ TCI sau khi đã tháo nó ra do có báo động gần hết dịch. [Do thông tin TCI TAG của xilanh bị xóa sau khi có báo động gần hết dịch, nên xi-lanh không thể được sử dụng cho dù vẫn còn thuốc trong xi-lanh.]
• Khi thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy đảm bảo các cài đặt mới này có hiệu lực. [Việc cài đặt không được áp dụng và giá trị
đã đặt trước đó được khôi phục nếu không có thao tác nào được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.]
• Khi sử dụng một xi-lanh (xi-lanh vô trùng được chỉ định để sử dụng chung) cho sản phẩm này, đảm bảo không vượt quá
định lượng của xi-lanh. [Nếu vượt quá, sẽ không đảm bảo độ chính xác của tốc độ và chức năng báo động.]
• Sử dụng cáp nguồn AC đi kèm và kết nối với nguồn điện xoay chiều. Không được sử dụng cáp nguồn AC cho các thiết bị
khác. [Sử dụng cáp nguồn AC khác với cáp được chỉ định có thể dẫn đến lỗi sản phẩm này. Ngoài ra, nếu được sử dụng
mà không có nối đất, không đảm bảo an toàn điện cho sản phẩm.]
• Trước khi gắn kim tiêm tĩnh mạch hoặc kết nối đường tiêm truyền, luôn đuổi khí bên trong đường tiêm truyền bằng cách
nhấn phím purge và đảm bảo bộ giữ đuôi xi-lanh đẩy xi-lanh. [1. Sản phẩm này có thể gây hại cho bệnh nhân do tiêm
truyền không khí vào bệnh nhân vì nó không có chức năng phát hiện không khí trong đường tiêm truyền. 2. Sản phẩm này
có thể không có khả năng tiêm truyền một lúc sau khi ấn nút bắt đầu truyền nếu có một khoảng cách giữa đuôi xi-lanh và
bộ phận giữ đuôi xi-lanh, hoặc giữa tai xi-lanh và bộ kẹp tai xi-lanh (trên phần kẹp thân xi-lanh).]
• Trước khi bắt đầu tiêm truyền, hãy kiểm tra cài đặt xem có bất kỳ lỗi nào không. (ví dụ: lỗi ở ký tự tốc độ, vv) [Sản phẩm
này không có chức năng xác định các giá trị chính xác, có thể dẫn đến việc tiêm truyền quá mức hoặc không đủ cho bệnh
nhân.]
• Nếu sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện không đáp ứng các điều kiện được chỉ định về độ chính xác tốc độ được
mô tả trong mục "Thông số kỹ thuật", chẳng hạn như tốc độ dòng chảy thấp hoặc thời gian tiêm truyền ngắn, việc tiêm
truyền cần được theo dõi cẩn thận. [Độ chính xác tốc độ không thể được đảm bảo.]
• Bật nguồn trước khi lắp xi-lanh, và kiểm tra xem màn hình LCD và đèn báo hoạt động có nhấp nháy hay không, và âm
báo phát ra. [Nếu nguồn được bật khi đã lắp xi-lanh, thiết bị này không thể hoạt động chế độ tự kiểm tra bình thường (tự
chẩn đoán).]
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Thận trọng
• Khi lắp xi-lanh, kéo kẹp về phía trước và xoay. Sau đó, khi xi-lanh đã được lắp, xoay kẹp về vị trí ban đầu và nhẹ nhàng đẩy
nó vào để cố định xi-lanh. Ngoài ra, kẹp đuôi xi-lanh sẽ được di chuyển trong khi vẫn giữ lẫy giữ đuôi xi-lanh. [Bất kỳ hoạt
động không hợp lý hoặc hoạt động vượt quá sẽ gây ra lỗi thiết bị.]
• Khi đặt đuôi xi-lanh và bộ phận giữ đuôi xi-lanh, đảm bảo rằng không có khoảng trống giữa đuôi xi-lanh và bộ phận giữ đuôi
xi-lanh. [Nếu đuôi xi-lanh được đặt và có khoảng trống, khí hoặc dịch truyền hút bởi bộ giữ đuôi xi-lanh]
• Sau khi lắp xi-lanh, không tạo bất kỳ lực nào như kéo căng hoặc đẩy dây truyền. [Việc tạo ra lực có làm cho thân xi-lanh
tuột ra khỏi vị trí định trước, việc tiêm truyền tạm thời hoặc hút dịch truyền.]
• Khi bắt đầu truyền dịch, kiểm tra thể tích dịch đã truyền và sau đó xóa nó đi nếu cần thiết trước khi sử dụng.
• Sau khi có báo động tắc nghẽn, luôn loại bỏ nguyên nhân gây tắc nghẽn trước khi bắt đầu truyền. [Để đặt đúng thể tích
bolus tại thời điểm xử lý tắc nghẽn, thiết bị này có chức năng tự động giảm áp lực bên trong đường truyền khi có báo động
tắc nghẽn (kéo bộ giữ đuôi xi-lanh về phía sau, trừ đi thể tích dịch đã truyền). Do đó, nếu bắt đầu truyền mà chưa loại bỏ
nguyên nhân tắc nghẽn, việc tiêm truyền có thể không được thực hiện đúng cách như sẽ việc dịch truyền trong đường
tuyền chảy ngược trở lại xi-lanh, hoặc tình trạng báo động tắc nghẽn lặp đi lặp lại.]
• Thiết bị này nên được đặt và sử dụng ở một mức và vị trí ổn định. Ngoài ra, khi sử dụng cọc truyền, đảm bảo chân đế cọc
truyền ổn định và thiết bị được cố định chắc chắn. [Việc rơi hoặc đổ thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng hoặc lỗi.]
• Khi cố định thiết bị này vào cọc truyền, cần sử dụng kẹp cọc truyền chuyên dụng. [Nếu không sử dụng kẹp cọc truyền
chuyên dụng, chức năng kẹp không thể được đảm bảo. Nó có thể gây ra lỗi hoặc tai nạn.]
• Khi gắn kẹp cọc truyền vào máy bơm, đảm bảo rằng nó được lắp an toàn. [Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc rơi
máy bơm hoặc kẹp cọc truyền.]
• Khi sử dụng kẹp cọc truyền, không nhả nó ra cho đến khi bạn kiểm tra xem thiết bị này đã được gắn cố định vào cọc truyền
hay chưa. [Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc rơi thiết bị do núm kẹp bị lỏng.]
• Ngắt kết nối dây nguồn AC khỏi thiết bị để tháo nó ra khỏi nguồn điện AC. Không đặt thiết bị ở khu vực có các chướng ngại
vật chặn việc ngắt kết nối cáp nguồn AC.
• Không một phần của thiết bị này, kể cả đường tiêm truyền, nên được đưa vào hoặc sử dụng trong một khu vực điều khiển
các thiết bị bức xạ / MRI hoặc bên trong phòng trị liệu oxy hyperbaric. Nếu bất kỳ phần nào của thiết bị này vô tình được
đưa vào các môi trường này, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. [Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi
trường này. Sự cố, hỏng hóc hoặc suy thoái của thiết bị có thể xảy ra hoặc có thể dẫn đến nổ.]
• Trong quá trình truyền dịch, ở tốc độ dòng chảy thấp nói riêng, không được di chuyển thiết bị lên hoặc xuống. [Mức áp lực
bên trong đường tiêm truyền thay đổi do trọng lực, có thể gây truyền dịch quá mức hoặc tiêm ngược dòng.]
• Vì thiết bị này là thiết bị chính xác, nên không sử dụng thiết bị nếu đã có bất kỳ tác động nào (rơi xuống sàn, rơi xuống từ
cọc truyền, sốc dữ dội). [Mặc dù không có lỗi nào xuất hiện bên ngoài hình dáng thiết bị, chức năng hoặc hiệu suất ban đầu
(độ chính xác của tốc độ và các chức năng báo động khác nhau, vv) của thiết bị này có thể không đạt được và do đó cần
phải kiểm tra.]
• Khi purge dịch truyền có độ nhớt cao qua kim tiêm tĩnh mạch mỏng, có thể có báo động tắc nghẽn ngay cả khi đường
truyền không bị tắc nghẽn. Để truyền dung dịch thuốc có độ nhớt cao, cần truyền ở tỷ lệ 100ml/giờ hoặc thấp hơn, không
được truyền nhanh. [Nếu tiếp tục purge, sẽ liên tục có báo động tắc nghẽn hoặc không thể truyền dịch.]
• Truyền dịch sau khi dịch truyền đã điều chỉnh đến nhiệt độ phòng. [Nếu dịch truyền được sử dụng khi nó vẫn còn lạnh, nó
cản trở sự dịch chuyển của xi-lanh (gây ra trở kháng của xi-lanh), thường xuyên gây ra các báo động tắc nghẽn.]
• Sử dụng thiết bị ở khoảng cách tim bệnh nhân ± 130cm
• Khi sử dụng thiết bị này cùng với các hệ thống truyền khác, lưu ý rằng các chức năng báo động có thể được kích hoạt bởi
một trong các hệ thống đó.
• Vì dịch truyền có thể gây chập điện, đảm bảo rằng các phần nối của đầu vào nguồn điện AC và cáp nguồn AC không bị ướt
khi kết nối. Nếu chúng bị ẩm, đảm bảo đã tắt nguồn và rút cáp nguồn AC ra khỏi máy và nguồn điện xoay chiều, sau đó lau
kỹ bằng vải khô. [Vì sản phẩm này không có cấu trúc chống thấm, nó có thể ảnh hưởng đến các thành phần điện bên trong
và gây trục trặc.]
• Sử dụng nguồn điện xoay chiều được nối đất để sử dụng bình thường. Pin bên trong là nguồn điện phụ trợ khi nguồn điện
AC không được cấp trong quá trình vận chuyển, mất điện, v.v.
• Trước khi sử dụng, kiểm tra hướng dẫn sử dụng vật tư y tế và thiết bị y tế được sử dụng kết hợp.
• Sản phẩm này chỉ nên được vận hành bởi nhân viên được đào tạo
• Cần tiến hành kiểm tra định kỳ. Nếu thấy bất kỳ lỗi nào, hãy ngừng sử dụng thiết bị và yêu cầu kiểm tra, sửa chữa. [Chức
năng hoặc hiệu suất ban đầu của thiết bị này có thể không đạt được.]
• Cần chú ý không áp dụng bất kỳ tĩnh điện mạnh nào. [Nó có thể dẫn đến lỗi hoặc trục trặc.]
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Thận trọng
• Trước khi sử dụng lần đầu, hoặc nếu không sử dụng trong một thời gian dài, hãy kết nối thiết bị với nguồn điện xoay chiều
nối đất và pin được sạc đầy (8 giờ hoặc hơn) khi tắt nguồn. [Nếu không sạc đầy pin, thiết bị này có thể không hoạt động
bằng pin bên trong khi mất điện, vv]
• Ngay cả trong điều kiện sử dụng bình thường, không sử dụng thiết bị này trong các điều kiện gây ra thay đổi nhiệt độ đột
ngột. [Ngưng tụ bên trong thiết bị dẫn đến hư hỏng và giảm tuổi thọ thiết bị, và do đó chức năng hoặc hiệu suất ban đầu
của thiết bị có thể không đạt được.]
• Cáp nguồn AC được sử dụng cho thiết bị này không nên bị kẹp bằng kẹp hoặc thiết bị, ví dụ: bánh xe, hoặc bị chọc bằng
kim. [Nếu cáp bị hỏng, điện giật hoặc hỏa hoạn có thể xảy ra. Chức năng hoặc hiệu suất ban đầu của thiết bị này có thể
không đạt được.]
• Không sử dụng thiết bị ở nơi có độ rung, khói bụi, sương mù, khí ăn mòn, vv hoặc ở nơi thiết bị được phun chất lỏng. Nếu
dịch bị đổ trên thiết bị này, hãy lau kỹ bằng vải mềm khô. [Chức năng hoặc hiệu suất ban đầu của thiết bị có thể không đạt
được và có thể gây trục trặc.]
• Trong trường hợp nhà sản xuất đã thay đổi xi-lanh của họ, có thể không đảm bảo độ chính xác của tốc độ hoặc chức năng
báo động. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, ngay lập tức ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào
tạo của TERUMO.
• Tránh đặt thiết bị ở vị trí có thể gây nhiễu với với các bơm truyền dịch khác.
• Khi vận chuyển máy bơm đã được cố định với cọc truyền, không nắm tay cầm của máy bơm cũng như không gây áp lực
từ phía trên. [Kẹp cọc truyền có thể bị trật khớp hoặc bị hỏng.]
• Khi vận chuyển thiết bị khi đang sử dụng, không chạm vào các công tắc, vv .. Sử dụng chức năng khóa bàn phím khi cần.
[Việc chạm vào các công tắc vv khi chưa khóa bàn phím có thể dẫn đến các hoạt động (bật / tắt nguồn, dừng truyền, bắt
đầu, truyền nhanh) một cách không có chủ ý.]
• Không được ấn vào màn hình LCD và bảng điều khiển (các công tắc vv) của thiết bị này bằng lực quá mạnh và không
được vận hành với vật nhọn. [Nó có thể gây hư hỏng hoặc hỏng màn hình LCD hoặc bảng điều khiển.]
• Không tháo rời, thực hiện các thay đổi (kể cả các hành động can thiệp vào chức năng hoặc hiệu suất như chạm vào màn
hình LCD hoặc phần có thể tháo ra) để, hoặc sửa chữa thiết bị này. [Điều này có thể dẫn đến hỏng hóc, hư hỏng hoặc suy
giảm hiệu suất của thiết bị.]
• Thiết bị này chỉ nên được sử dụng với nguồn điện đủ. [Nếu nguồn điện không đủ, pin bên trong sẽ được sử dụng cho hoạt
động, điều này có thể dẫn đến không có nguồn điện trong trường hợp khẩn cấp.]
• Khi sử dụng thiết bị (điện thoại di động, thiết bị vô tuyến, dao radio, máy khử rung, vv) phát ra sóng điện từ trong khu vực
của thiết bị này, chúng nên được sử dụng càng xa càng tốt và bạn nên xác minh thiết bị hoạt động bình thường theo cấu
hình được sử dụng. Ngoài ra, thiết bị này nên sử dụng nguồn điện riêng và cần có nối đất an toàn. [Trục trặc trong thiết bị
này có thể gây hại nghiêm trọng cho bệnh nhân
• Khi sử dụng thiết bị với hệ thống dao mổ, kiểm tra các điểm sau trước khi
Bơm tiêm điện
Giá đỡ dao mổ
sử dụng:
Điện cực hồi

Dao mổ

(1) Dao mổ có sự phát ồn tần số cao ở các mức khác nhau, nên tránh sử
dụng thế hệ dao mổ cũ (loại ống chân không) vì độ ồn cao cao hơn.

(2) Giữ khoảng cách từ dây nối dao mổ (giá đỡ, dây và điện cực) và thân
dao mổ tối thiểu 50cm

Nguồn điện
cho dao mổ

Khoảng cách 50cm
hoặc hơn

Nguồn điện cho bơm
tiêm điện

Nguồn điện từ hệ thống khác

(3) Cả dao mổ và thiết bị này nên được sử dụng với nguồn điện riêng, cả
hai cần phải được nối đất an toàn
• Khi kết nối thiết bị này với các thiết bị y tế hoặc hệ thống mạng khác, hãy kiểm tra sự tương thích của nó với tiêu
chuẩnIEC 60601- 1: 2005 + A1: 2012 (EN 60601-1: 2006 + A1: 2013) và IEC 60601-1-2: 2014 (EN 60601-1-2: 2015)
trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho hệ thống.
• Khi kết nối thiết bị này với hệ thống mạng hoặc thiết bị khác, để đảm bảo an toàn, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của nhà
sản xuất thiết bị. Ngoài ra, hãy sử dụng các sản phẩm tuân thủ EMI về cáp kết nối.
• Khi sử dụng chức năng giao tiếp bên ngoài, đặc biệt chú ý vì nó dễ bị ảnh hưởng bởi dao mổ vô tuyến, điện thoại di
động, thiết bị vô tuyến, máy khử rung tim, vv. Thường xuyên kiểm tra xem thiết bị này có hoạt động bình thường hay
không.
• Khi sử dụng chức năng giao tiếp mạng LAN không dây, cần xem xét hiệu ứng trên thiết bị khác do nhiễu sóng radio. [Nó
có thể ảnh hưởng đến các thiết bị khác.]
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Biện pháp phòng ngừa

Thận trọng
• Khi kết nối mạng với thiết bị này, việc cài đặt thiết bị và hệ thống mạng cần phải tương thích. Liên hệ với chuyên gia của
nhà cung cấp để có cài đặt chính xác và chỉ cho phép quản trị viên hệ thống thực hiện cài đặt. [Lỗi kết nối với các cài đặt
chính xác có thể dẫn đến ảnh hưởng chức năng hoặc hiệu suất ban đầu của thiết bị này và ảnh hưởng đến hệ thống
mạng.] Chỉ với TE-SS830)
• Kết nối mạng kể cả các thiết bị khác có thể gây ra rủi ro không báo trước và không thể chấp nhận đối với bệnh nhân,
người dùng hoặc người thứ ba. Hãy chắc chắn xác định, phân tích, đánh giá và kiểm soát những rủi ro đó.
• Những thay đổi tiếp theo đối với mạng IT có thể gây ra những rủi ro mới và yêu cầu phân tích bổ sung.
Các thay đổi đối với mạng IT bao gồm:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
-
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Thay đổi cấu hình mạng IT.
Kết nối các mục bổ sung vào mạng IT.
Ngắt kết nối các mục khỏi mạng IT.
Cập nhật thiết bị kết nối với mạng IT.
Nâng cấp thiết bị kết nối với mạng IT.
Khi sử dụng cọc truyền, hãy làm theo hướng dẫn cho cọc
truyền.

Các loại xi-lanh tương thích
Sử dụng xi-lanh được mô tả dưới đây
Thiết bị bơm này chấp nhận xi-lanh Terumo và các nhãn xi-lanh chính được liệt kê trong bảng dưới đây.
Việc lựa chọn nhãn xi-lanh có thể bị giới hạn. Hãy liên hệ KTV của Terumo

Cảnh báo
• Trước khi đặt xi-lanh, đảm bảo nhãn xi-lanh sử dụng giống như nhãn được chỉ định trên máy bơm. Nếu các nhãn không
phù hợp, độ chính xác lưu lượng và chức năng báo thức không thể được đảm bảo.

Thận trọng
• Trước khi sử dụng bơm tiêm, đảm bảo kích thước kích thước của xi-lanh giống như được liệt kê dưới đây. Nếu có bất
kỳ thay đổi nào về thông số xi-lanh, độ chính xác tốc độ và chức năng báo thức có thể không được đảm bảo. Nếu có
bất kỳ lỗi nào xảy ra, ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với kỹ thuật viên của TERUMO.

 Danh sách các nhãn xi-lanh tương thích

Với mục đích tham khảo, đây là các kích cỡ được đo vào tháng 3 năm 2012.
Hiển thị

Nhãn xi-lanh

TERUMO_J
TERUMO_P
NIPRO
ASPEN
BD_USA
B.BR_OMN
B.BR_PER
VACCINE*
P_FERTE
CHIRANA
CODAN
CODAN_30
CODAN_PR
BD_PRECS
1

TERUMO JAPAN
TERUMO PHILIPPINES
NIPRO
DIPRIVAN
BD PLASTIPAK USA
B BRAUN OMNIFIX
B.BRAUN
ORIGINAL-PERFUSOR
VACCINE
PENTAFERTE
CHIRANA
CODAN
CODAN
CODAN PERFUSION
BD PRECISE

Cỡ xi-lanh có thể chấp nhận
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50/60 mL
a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm]
15
14
17
18
22
19
26
23
32
24
15
14
17
18
22
19
26
23
32
24
15
14
17
18
22
19
26
23
32
24
―
―
―
―
―
―
―
―
30
17
14
14
17
13
22
16
24
17
30
17
14
17
18
16
22
16
24
17
31
20
―

―

―

―

21

16

―

―

31

38

14
15
―
14
―
―
―

17
16
―
14
―
―
―

17
17
―
17
―
―
―

16
17
―
13
―
―
―

22
22
―
23
―
―
23

19
16
―
17
―
―
21

24
26
―
―
23
―
―

20
13
―
―
17
―
―

32
29
30
30
―
30
32

21
18
21
20
―
37
24

BD_PERFS

BD PLASTIPAK
PERFUSION

―

―

―

―

―

―

―

―

31

38

BD_IRELD

BD PLASTIPAK
IRELAND

―

―

―

―

21

16

24

16

30

16

*1 50 mL: độ chính xác ± 5% ở tốc độ 1 mL/h
Size a : Đường kính ngoài tương đối của xi-lanh
Size b : Chiều dài tương đối từ tai xi-lanh đến điểm cuối của đuôi xi-lanh được
trượt ra hoàn toàn khỏi xi-lanh

Thận trọng
• Chỉ sử dụng xi-lanh được chỉ định với khóa luer.
• TERUMO không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các lỗi dòng chảy do việc sửa đổi các thông số kỹ thuật xi-lanh được
giới thiệu bởi nhà sản xuất.
• Sự khác biệt về các yếu tố như kích thước và lực pit tông trong các xi-lanh tương thích có thể không đáp ứng được độ
chính xác tốc độ truyền dịch.
• Liên hệ với nhà cung cấp xi-lanh để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của xi-lanh

Lưu ý

• Khi danh sách xi-lanh tùy chỉnh được tạo ra bằng cách chỉ định nhãn cho mỗi kích thước xi-lanh trong số các xi-lanh hiện
có, nó có thể được đăng ký tới máy bơm để có sẵn sử dụng. Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của
TERUMO.
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Chuẩn bị
Trước khi sử dụng bơm, cài đặt ngày giờ để lưu giữ liệu cho đúng (xem trang 106). Trước khi sử
dụng, cẩn thận đọc mục "Các biện pháp phòng ngừa" và nhãn sản phẩm.

Trước khi sử dụng bơm
Cắm nguồn và sạc pin (8 giờ hoặc hơn) với nguồn điện đã tắt.

Kiểm tra trước khi sử dụng
Kiểm tra các chi tiết sau trước khi sử dụng

1) Không có hư hại gì ở máy chính, cáp nguồn, kẹp cọc truyền, hay hoạt động sai chức năng do dịch
truyền dính vào.

 Máy chính/ cáp nguồn AC
2

5

3 6

3

1

4

2

1. Không có sự hư hỏng sứt mẻ hoặc dính dịch truyền ở đường vào nguồn điện và cáp nguồn.
2. Không có hư hỏng ở tay cầm, miếng cao su bảo vệ, kẹp giữ ống và cửa sổ giao tiếp hồng ngoại
3. Không có hư hỏng gì hoặc không có dung truyền dính vào bộ giữ đuôi xi-lanh, kẹp đuôi xi-lanh và kẹp tai xi-lanh(kể cả
khe lắp tai xi-lanh).
4. Khi di chuyển bộ giữ đuôi xi-lanh sang trái và phải bằng cách giữ lấy giữ đuôi xi-lanh, nó sẽ di chuyển trơn tru và khi nó
được di chuyển sang vị trí bên trái nhất trong khi nguồn đang bật, sẽ có báo động gần hết dịch. (Xem trang 138.)
5. Không có dịch truyền dính vào kẹp giữ thân xi-lanh và di chuyển qua lại một cách trơn tru.
6. Không có dịch truyền dính trên núm xoay, nó quay trơn tru, và có thể cài đặt tốc độ khi bật nguồn. Nếu có dịch truyền
dính vào, hãy nhanh chóng làm sạch theo các hướng dẫn ở trang 125
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Chuẩn bị

Lưu ý
• Nếu giá kẹp ống bị tuột, hãy làm theo quy trình dưới đây để gắn nó vào.
• Khi chèn rãnh của chốt kẹp vào lỗ ở phía sau, thực hiện trong khi kéo chốt kẹp về phía sau. Việc cố gắng chèn vào lỗ có thể
làm hỏng rãnh.
Cài khe của kẹp ống vào lỗ
phía trước bơm

Kiểm tra

2) Cài khe của kẹp ống vào
lỗ bên cạnh bơm

• Kẹp ống được cố định chắc
chắn vào bơm.

 Kẹp cọc truyền
● Phần kẹp

● Phần đế
● Phần khóa
● Tay cầm
1.
2.
3.

Không có phần nào hỏng và kẹp được giữ sạch sẽ.
Khi gắn kẹp vào bơm, cần khóa chắc chắn và xác nhận bằng tiếng tách.
Không có dịch truyền dính vào phần kẹp cọc truyền và kẹp có thể di chuyển trơn tru.

* Nếu có dịch truyền dính vào, hãy nhanh chóng làm sạch theo các hướng dẫn ở trang 125.
Vệ sinh định kỳ cho dù không có dịch truyền dính vào.

2)

Các hoạt động tự kiểm tra (tự chẩn đoán) sau đây nên được thực hiện khi nguồn được bật
bằng cách sử dụng pin bên trong và chưa lắp xi-lanh.
1.
2.
3.

TĐèn báo hoạt động màu xanh lá cây và đỏ luân phiên.
Thông báo “Tự kiểm tra” được hiển thị trên màn hình LCD và màn hình LCD nhấp nháy.
Có âm báo.

4.

Biểu tượng báo động, đuôi xi-lanh lắp không đúng

và thân xi-lanh lắp không đúng

sẽ nhấp nháy

3) Đều không có báo động về pin hay lỗi nguồn điện
hoặc hơn
1. Biểu tượng pin trên màn hình LCD ở mức 2 vạch (xanh)
2. Cả cảnh báo về pin (màu vàng) và cảnh báo lỗi nguồn (màu đỏ) đều không hiển thị trên màn hình LCD.

4)

Khi kết nối nguồn điện, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng kết nối
1.
2.

Khi đã cắm nguồn điện, biểu tượng nguồn điện được hiển thị
Nếu pin bên trong chưa đủ đầy, hãy sạc đầy.

Lưu ý

• Khi đang sạc, biểu tượng

5)

.

và

đồng thời nhấp nháy.

Khi cắm dây nguồn, chắc chắn không cắm lỏng hay sai sót gì
Dây nguồn được cắm hoàn toàn vào ổ cắm trên thân máy chính.
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Lắp/ Tháo giá kẹp cọc truyền
 Lắp giá kẹp cọc truyền

Kẹp cọc truyền có thể bị khóa ở vị trí gắn vào trên máy theo hướng như hình dưới đây
Gắn vào cọc truyền theo hướng thẳng

•

Gắn giá vào các lẫy ở sau thân máy chính theo hướng
từ dưới lên.
Kiểm tra

• Kẹp cọc truyền phải được gắn chắc chắn vào máy. Phải có tiếng click chắc
chắn kẹp đã được gắn đúng.

Lưu ý

• Hướng dẫn gắn vào cọc truyền và các bộ phận khác, xem trang 27.

Gắn vào cọc truyền theo hướng ngang

Chú ý

• Kẹp cọc truyền có thể được gắn vào theo phương thẳng như trong hình.
Lưu ý rằng không thể lắp vào hệ thống giá đỡ khi kẹp coc truyền đước gắn
vào máy theo chiều thẳng.
• Không lắp bơm ở hướng thẳng.

 Tháo giá kẹp cọc truyền
•

Phần khóa giá kẹp cọc truyền
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Kéo kẹp cọc truyền theo hướng đi xuống trong
khi ấn giữ phần khóa kẹp

Chuẩn bị

Gắn/ Tháo máy khỏi cọc truyền
 Kẹp cọc truyền (dạng xoắn ốc)
Tay khóa

•

Vặn tay khóa kẹp cọc truyền để cố định bơm lên cọc
truyền một cách chắc chắn
Lưu ý

• Khi tháo bơm ra khỏi cọc truyền, giữ máy chính và vặn tay khóa ngược
hướng theo hình hướng dẫn.

 Kẹp cọc truyền một chạm TERUFUSION (phụ kiện chọn thêm)
(2)

•

Tay khóa
(1)

Lẫy

Vặn tay khóa để cố định bơm lên cọc truyền một cách
chắc chắn
Lưu ý

(3)

• Để gắn nhanh giá kẹp, trước khi cố định lên cọc truyền, kép và giữ lẫy (1),
đẩy tay khóa theo hướng (2) và vặn tay khóa theo hường (3) như hình để
cố định bơm. (Không thể kéo lẫy khi đã cố định bơm lên cọc truyền).
• Để tháo nhanh kẹp ra khỏi cọc truyền, vặn tay khóa theo hướng ngược lại
hướng (3), kéo và giữ lẫy (1), kéo tay khóa theo hướng ngược lại hướng (2).

Thận trọng
• Chắc chắn kẹp đã được gắn chặt lên cọc truyền và cọc truyền được đặt chắc. Khi vận chuyển máy đã được gắn sẵn lên
cọc truyền, có thể làm máy rơi do bậc sàn, trơn hoặc tiếp xúc với các bề mặt gồ ghề...
• Khi sử dụng kẹp cọc truyền, không thả máy ra sau khi đã chắc chắn nó đã được gắn chặt lên cọc truyền.
• Không vặn tay khóa khi lấy của kẹp cọc truyền một chạm đã được kéo. Nếu không có thể gây hư hỏng.
• Không kéo lẫy của kẹp cọc truyền một chạm trong khi nó đã được cố định lên cọc truyền. Nếu không có thể gây hư
hỏng.

Lưu ý

• Bơm tiêm có thể được thiết lập nghiêng với kẹp cọc truyền như hình dưới đây.
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Kết nối nguồn điện AC
1)

Chắc chắn đã cắm nguồn điện vào máy

2)

Cắm phích nguồn điện có nối đất.

Lưu ý

• Nếu dây nguồn không bao gồm theo máy, hãy liên hệ bộ phận kỹ thuật
của Terumo để được cung cấp.

Dây nguồn

Biểu tượng nguồn AC

Biểu tượng
pin

Kiểm tra

• Biểu tượng nguồn điện và pin sẽ hiển thị trên màn hình LCD
• Màn hình LCD sẽ hiển thị version của thư viện thuốc và TCI, và tên profile đã
đặt bằng cách thao tác ở "Profile" (trang 108)

Versions của thư viện thuốc, TCI và tên
profile

Lưu ý

• Thậm chí nếu nguồn đã ngắt, nếu nguồn điện AC được cung cấp thì biểu tượng nguồn AC vẫn sẽ hiển thị
• Có thể sạc pin nếu tắt nguồn. Biểu tượng pin đang sạc
sẽ hiển thị. Có một vài trường hợp
(lỗi pin) nhấp nháy hai giây một lần khi có lỗi pin dự phòng hoặc pin yếu
mức pin còn lại và pin
• Nếu cáp nguồn AC bị ngắt kết nối hoặc kết nối với nguồn điện được bật, có âm báo (Cài đặt mặc định: 0 (rất thấp)). Để thay đổi
âm lượng, xem trang 101.
• Nếu cáp nguồn AC bị ngắt kết nối với nguồn điện được bật, màn hình LCD trở nên mờ (cài đặt 2 mức độ sáng). Khi cáp nguồn
AC được kết nối lại, độ sáng trước đó sẽ được phục hồi.

Thận trọng

• Đảm bảo ổ cắm điện và các ổ kết nối sạch và khô trước khi sử dụng. Nếu có ẩm, hãy tắt ngưồn và rút dây nguồn ra khỏi ổ
cắm trên thân máy chính và ổ cắm điện, sau đó lau sạch bằng khăn khô.
• Sử dụng dây nguồn đi kèm máy và kết nối với nguồn điện có tiếp đất.
• Sử dụng nguồn điện tiếp đất cho sử dụng thông thường. Nguồn pin bên trong là nguồn điện dự phòng khi nguồn điện lưới
không được cấp do vận chuyển hoặc mất điện...
• Thiết bị này nên được sử dụng nguồn điện lưới. Nếu không có điện lưới, pin bên trong được sử dụng trong khi phẫu thuật,
có thể gây ra hết pin trong trường hợp khẩn cấp.
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Hoạt động bằng nguồn pin bên trong
INếu mất điện lưới, không khi đang sử dụng hoặc nguồn điện lưới giảm, máy sẽ tự động chuyển sang sử dụng nguồn pin bên
trong. Pin bên trong có thể hoạt động được khoảng 8 giờ liên tục (ở tốc độ 5 mL/h ở nhiệt độ môi trường là 25°C, với pin mới
sau khi đã sạc được 8 giờ hoặc hơn khi nguồn điện lưới ngắt)
Khi bơm hoạt động bằng nguồn pin bên trong, độ sáng màn hình LCD sẽ dưới hai mức
* Trong trường hợp không có điện lưới, màn hình LCD sẽ có biểu tượng.
Mức pin sạc (hiển thị ở 5 cột)
5 cột (màu xanh): hoạt động được khoảng 8 giờ
4 cột (màu xanh): hoạt động được khoảng 6 giờ
3 cột (màu xanh): hoạt động được khoảng 4,5 giờ
2 cột (màu xanh): hoạt động được khoảng 3 giờ
1 cột (màu cam): hoạt động được khoảng 30 phút (không có báo động hết pin)
(Trong trường hợp truyền dịch liên tục ở tốc độ 5mL/h ở nhiệt độ môi trường 25°
C, với pin mới sau khi đã sạc được 8 giờ hoặc hơn khi nguồn điện lưới ngắt)

Thận trọng
• Trước khi sử dụng lần đầu, hoặc nếu không sử dụng trong một thời gian dài, sử dụng thiết bị với nguồn điện lưới và sạc đủ
nguồn pin (8 giờ hoặc hơn) khi ngắt nguồn điện lưới. Nếu không sạc đủ pin, sẽ không thể sử dụng thiết bị với nguồn pin khi
mất điện...
• Rút ngắn thời gian sạc pin sẽ rút ngắn thời gian hoạt động so với chỉ thị về pin trên màn hình. Nên thay pin sau 2,5 đến 3
năm sử dụng (pin dự phòng: 1 đến 2 năm) (Vì hình chữ thập nhấp nháy trên biểu tượng pin cho biết pin bị lỗi hoặc thời
gian thay thế, hãy sử dụng nó như một chỉ dẫn để thay thế pin.)
• Nếu có bất cứ lỗi nào xảy tra trong khi sử dụng pin, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với kỹ thuật viên của
Terumo.

Lưu ý

• Thời gian hoạt động của pin bên trong chỉ là tương đối. Khi thời gian hoạt động thực tế ít hơn, chú ý hơn tới tình trạng của máy
khi sử dụng nguồn pin.
• Khi mức pin sạc giảm, các âm thanh báo hết pin. Hãy kết nối nguồn điện lưới ngay lập tức.
• Âm thanh cảnh báo hết pin sẽ liên tục khoảng 30 phút trước khi bơm tự động ngừng hoạt động (Thậm chí sau khi đã tắt chuông,
âm báo vẫn sẽ lặp lại cứ sau 2 phút)
• Nếu không có hành động gì trong khoảng 30 phút sau khi có báo động hết pin, thì sẽ có âm thanh thông báo tắt nguồn và dịch sẽ
ngừng được truyền. Khoảng 3 phút sau, máy sẽ tự động tắt nguồn (Âm thanh thông báo tắt nguồn vẫn sẽ liên tục tới khi có kết
nối nguồn điện lưới. Không thể tắt âm bằng phím Back/Mute.)

29

Quy trình hoạt động
Sử dụng chế độ TCI
Bật nguồn
Hãy đảm bảo thiết bị phù hợp với mục đích trước khi sử dụng.
Chế độ TCI là một giải pháp thay thế giúp tăng cường sự tiện lợi và kiểm soát việc tiêm truyền thuốc và gây mê tĩnh mạch
Việc dự báo nồng độ trong máu để xác định tốc độ thích hợp dựa trên nồng độ đích trong máu được đặt trước (Cpt) sẽ
được thực hiện khi cần thiết.

Thận trọng
• Tiến hành tự kiểm tra (tự chẩn đoán) thiết bị này mà không cần lắp xi-lanh. Nếu không, việc tự kiểm tra có thể không
được thực hiện đúng cách.
• Kiểm tra bất kỳ lỗi nào bằng cách tiến hành tự kiểm tra. Nếu thấy có lỗi, ngay lập tức ngừng sử dụng và liên hệ với kỹ
thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.

•

Ấn giữ phím nguồn 1 hoặc hơn 1 giây cho tới khi màn hình
hiển thị logo của Terumo để bật nguồn.

1 giây
hoặc hơn

Kiểm tra
Khi bật nguồn, các hiện tượng sau xảy ra đồng thời:
• Màn hình hiển thị logo của Terumo
• Màn hình LCD nháy 3 lần
• Đèn chỉ thị hoạt động nháy 3 lần đèn đỏ và rồi đèn xanh, và sau đó là âm báo

Đèn chỉ thị hoạt động

Lưu ý

• Có thể cài đặt thời hạn bảo trì cho thiết bị. Khi đã đến thời hạn bảo trì, thì yêu
cầu bảo trì sẽ hiển thị khi khởi động. Khi đó, hãy liên hệ kỹ thuật viên của
Terumo.
• Khi đã đến thời hạn bảo trì, màn hình sẽ hiển thị thông báo cứ mỗi lần khởi
động cho tới khi cài đặt được thay đổi. Để cài đặt lại, liên hệ với kỹ thuật viên
của Terumo.
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Kiểm tra

Đèn báo hoạt động

• Biểu tượng xi-lanh lắp không
đúng
và đuôi xi-lanh tuột
nhấp nháy trên màn hình LCD.
hiển thị
• Biểu tượng nguồn AC
• Biểu tượng pin vẫn hiển thị,
không chỉ thị lỗi pin phụ
• Đèn báo hoạt động tắt

Lắp xi-lanh (Diprivan®)
* Sử dụng xi-lanh có sẵn Diprivan

1) Khóa đường truyền và gắn xi-lanh có sẵn Diprivan vào máy bơm bằng kỹ thuật vô trùng
Thận trọng
• Chỉ sử dụng xi-lanh được chỉ định với khóa luer cho máy bơm.

2) Kéo kẹp giữ thân xi-lanh về phía trước và xoay.

2

Kẹp

1

3) Đặt tai xi-lanh vào khe kẹp tai xi-lanh sao cho TCI TAG của bơm
tiêm có sẵn Diprivan hướng lên phía trên.
Kiểm tra
• Kiểm tra màn hình LCD như hình bên dưới.
• Tai xi-lanh có sẵn Diprivan được lắp đúng vào khe không.

TCI TAG

Khe kẹp
tai xi-lanh

Tai xi-lanh
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Kẹp đuôi

Bộ giữ đuôi
Lẫy giữ

4) Trong khi giữ lẫy giữ đuôi xi-lanh, di chuyển bộ giữ đuôi xi-lanh
cho đến khi nó gặp đuôi xi-lanh có sẵn Diprivan và sau đó nhả lẫy
giữ đuôi xi-lanh. Nếu hướng dẫn sau đây trong hình bên dưới không
hiển thị, thực hiện lại bước này.
Kiểm tra

• Lấy giữ đuôi xi-lanh xuất hiện trên màn hình LCD sẽ như hình bên dưới.
• Biểu tượng tuột bộ giữ đuôi xi-lanh được tắt.
Đuôi xi-lanh
Kẹp đuôi

Lưu ý

• Nếu không thể hoàn tất thao tác này sau một vài lần thử, Lẫy giữ đuôi xi-lanh có
thể không phù hợp. Không được gắn dây truyền một bệnh nhân và sau đó tạo
một lực nhẹ để bộ giữ đuôi xi-lanh đẩy lẫy giữ đuôi xi-lanh vào vị trí.
Bộ giữ đuôi xi-lanh có thể có tiếng tách khi được lắp vào đúng vị trí

5) Xoay kẹp thân xi-lanh và nhẹ nhàng đẩy nó cố định xi-lanh có sẵn
Diprivan.
Kiểm tra

• Thông báo “Syringe Barrel OK xxx mL” sẽ hiển thị trên màn hình LCD.

1

2

kẹp

Nút chọn hiển thị

Núm xoay
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6) Xoay núm xoay hoặc ấn nút chọn hiển thị để chọn
ASPEN.
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Phím xác
nhận

7) Ấn phím xác nhận.
Cảnh báo
• Sau khi đã chọn loại xi-lanh, kiểm tra lại xem việc cài đặt đã được điều chỉnh
đúng chưa.

Lưu ý

• “TCI” hiển thị trên màn hình LCD.

8) Giữ thân xi-lanh

Thân xi-lanh

TCI TAG

9) Xoay tai xi-lanh 90 độ tới khi khít chặt, sao cho TCI TAG được lắp
vào khe lắp tai xi-lanh.
Kiểm tra
• Đảm bảo rằng TCI TAG được đặt đúng hướng trên kẹp tai xi-lanh

Lưu ý

• “TCI (DIPRIVAN 1%)” hiển thị trên màn hình LCD.
• Nếu TCI TAG không được nhận, sẽ hiển thị “TCI” .
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8) Lắp dây truyền vào đường dẫn ống và đặt ống vào giá đỡ ống.

Giá đỡ ống

Đường dẫn ống

Cảnh báo
• Khi lắp xi-lanh, đảm bảo rằng đuôi xi-lanh đã được đặt chắc chắn vào kẹp đuôi xi-lanh và xi-lanh đã được lắp chính xác,
tai xi-lanh đã được lắp vào bộ giữ tai xi-lanh. Nên giữ khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị này và bệnh nhân. Dịch truyền có
thể không được truyền đúng cách do việc truyền nhanh gây ra bởi đuôi xi-lanh tuột ra khỏi kẹp đuôi xi-lanh, phát hiện
không chính xác cỡ xi-lanh, v.v.

Thận trọng
• Không sử dụng xi-lanh có sẵn Diprivan nhiều lần. Luôn chắc chắn sử dụng xi-lanh mới.
• Trước khi sử dụng chế độ TCI, hãy đảm bảo rằng TAG TCI của xi-lanh được đặt đúng và màn hình LCD hiển thị đúng
nhãn, kích thước bơm tiêm và nồng độ. Không thể chọn chế độ TCI nếu TAG TCI không được đặt đúng.
• Khi đặt đuôi xi-lanh vào bộ giữ đuôi xi-lanh, hãy kiểm tra xem có khoảng trống nào giữa đuôi xi-lanh và bộ giữ đuôi xi-lanh
không. Nếu đuôi xi-lanh được lắp vào mà có khoảng trống giữa chúng, dùng kẹp đuôi xi-lanh để rút khí hoặc dịch truyền ra.
• Nếu màn hình LCD hiển thị biểu tượng đuôi xi-lanh lắp chưa đúng và có âm báo phát ra, hãy kiểm tra xem xi-lanh đã được
đặt chính xác chưa và đặt lại nếu cần. Nếu xi-lanh không được lắp đúng vị trí, thì không thể bắt đầu tiêm truyền dịch.
• Ngay cả sau khi xi-lanh được đặt ở vị trí thích hợp, nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, ngay lập tức ngừng sử dụng thiết bị và liên
hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
• Khi lắp xi-lanh, đảm bảo rằng cỡ và nhãn hiệu xi-lanh hiển thị trên màn hình LCD tương ứng với xi-lanh. Nếu chúng không
tương ứng với nhau, nó có thể gây ra việc truyền dịch ngoài chỉ định.
• Khi lắp xi-lanh, kéo kẹp giữ thân xi-lanh về phía trước và xoay. Sau đó, khi xi-lanh đã được đặt, xoay kẹp về vị trí ban đầu
và nhẹ nhàng đẩy nó vào để cố định thân xi-lanh. Ngoài ra, bộ giữ đuôi xi-lanh sẽ được di chuyển trong khi giữ lẫy giữ đuôi
xi-lanh. Bất kỳ hoạt động không hợp lý hoặc quá mức sẽ gây lỗi thiết bị.
• Khi sử dụng xi-lanh (xi-lanh vô trùng được chỉ định để sử dụng chung) cho thiết bị này, đảm bảo không vượt quá thể tích
định danh của xi-lanh. Nếu vượt quá, độ chính xác của tốc độ dòng chảy hoặc chức năng báo động không được đảm bảo.
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Thay đổi các giá trị thông số
Đặt tuổi, cân nặng của bệnh nhân và nồng độ đích trong máu (Cpt) cho chế độ TCI.
* Các cài đặt này cho phép tính toán liều tiêm truyền ban đầu và thời gian cần thiết trước khi đạt đến một mức nào đó của nồng độ
đích trong máu (Cpt)
Phím xác
nhận

1) Xác nhận chế độ TCI đã được chọn và ấn phím xác nhận

2) Xoay núm xoay để cài đặt độ tuổi, rồi ấn phím xác nhận

Phím xác nhận
Tăng giá trị

Giảm giá trị

Lưu ý

Núm xoay

• Có thể cài đặt độ tuổi từ 16 đến 100
• Mặc định là “40” tuổi.

3) Xoay núm xoay để cài đặt cân nặng, rồi ấn phím xác nhận.

Phím xác nhận
Tăng giá trị

Giảm giá trị

Lưu ý

Núm xoay

• Có thể cài đặt cân nặng từ 30 đến 150 kg
• Mặc định là “70” tuổi.
Phím xác nhận

4) Kiểm tra giá trị thông số, chọn "OK" rồi ấn phím xác nhận
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5)

Kiểm tra

Xi-lanh có nhãn hiệu “ASPEN” và biểu tượng cỡ “50” được
hiển thị trên màn hình LCD, khi đó biểu tượng xi-lanh lắp
không đúng sẽ biến mất.
Lưu ý

• “50” sẽ hiển thị cho cỡ xi-lanh khi xi-lanh 20 mL có sẵn Diprivan được lắp.

6) Xoay núm xoay để điều chỉnh nồng độ đích trong máu (Cpt)
Tăng giá trị

Kiểm traks

Giảm giá trị
Núm xoay

Bơm tiêm sẵn sàng hoạt động khi đã xác nhận các thống số sau:
• Liều truyền và thời gian truyền ban đầu được hiển thị.
• Thông báo nhắc nhở ấn phím Start xuất hiện nhấp nháy ở phần dưới của màn hình LCD.
• Có âm báo mỗi phút không hoạt động. Sau khi bắt đầu truyền dịch lần đầu, sẽ
có âm báo cứ mỗi 30 giây không hoạt động
• Khi nồng độ đích trong máu (Cpt) là 0,0 μg / mL, thì không có thông báo nào
được hiển thị và không có âm báo.
Liều truyền ban đầu

Thời gian truyền ban đầu

Nồng độ đích trong máu (Cpt)

Lưu ý

• Có thể đặt nồng độ đích trong máu (Cpt) trong khoảng từ 0,0 đến 15,0 μg /
mL (bước đặt 0,1 μg / mL).
• Cài đặt mặc định của nồng độ đích trong máu (Cpt) là 4,0 μg / mL.
• Nếu giá trị cài đặt vượt quá 10,0 μg / mL, sẽ hiển thị thông báo “Soft upper
limit reached, Override?” (“Đã đạt đến giới hạn trên mềm, có ghi đè không?”)
• Khi đạt tới 15,0 μg / mL, thông báo “This is the hard upper limit” (“Đây là giới
hạn trên cứng” sẽ hiển thị trên màn hình LCD.
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Mồi đuổi khí
Trước khi kết nối đường tiêm truyền tới bệnh nhân, tiến hành mồi để đuổi khí khỏi đường truyền.
Phím Purge

•

Ấn giữ phím purge để tiến hành mồi
Lưu ý

• Trong khi mồi, sẽ có âm báo và đèn báo hoạt động nhấp nháy màu xanh.
• Trong khi mồi, thể tích mồi được hiển thị trên màn hình tốc độ.
• Nếu ấn bất kỳ phím nào trong khi ấn phím Purge, thì chức năng an toàn sẽ phát
hiện nó như một hoạt động bất thường và ngừng purge.
• Sau khi hoàn tất việc mồi, màn hình sẽ chuyển sang màn hình đồ thị
Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Kẹp tai xi-lanh
Tai xi-lanh

Đuôi xi-lanh
Bộ giữ đuôi
Kẹp đuôi xi-lanh
xi-lanh

Thể tích đã truyền

Tốc độ

Xi-lanh khít
hoàn toàn

Lưu ý

• Thể tích dịch truyền nhanh purge khoảng 1200 mL / h.
• Khi ấn và giữ phím Purge, màn hình thể tích dịch đã truyền sẽ hiển thị lượng dịch đã truyền
nhanh purge.
• Giới hạn trên của thể tịch dịch truyền nhanh purge là 2 mL.
• Chức năng mồi sẽ không hoạt động khi máy bơm bị ngừng do có báo động.

Cảnh báo

• Trong chế độ TCI, thực hiện mồi trước khi lấy tĩnh mạch bệnh nhân. Nếu không, có thể dẫn đến quá liều.

Thận trọng
• Chế độ TCI không hoạt động nếu xi-lanh không được lắp đúng, do không thể nhận biết chất lỏng bên trong xi-lanh.
• Trước khi lắp kim tiêm tĩnh mạch hoặc kết nối đường truyền với vị trí kết nối, luôn mồi đường tiêm truyền bằng các ấn phím
Purge. Thiết bị này có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân do truyền khí vì nó không có chức năng phát hiện khí trong đường
tiêm truyền.
• Lỗi bởi bất kỳ khoảng trống cơ học nào có thể gây chậm trễ đáng kể khi bắt đầu tiêm truyền. Điều này đặc biệt là một xi-lanh
cỡ lớn (ví dụ 50 ml) được sử dụng ở tốc độ rất thấp và / hoặc khi các van chống siphon được sử dụng trong đường truyền.
Sử dụng chức năng mồi để loại bỏ bất kỳ khoảng trống cơ học nào: giữa đuôi xi-lanh và bộ giữ đuôi xi-lanh; giữa tai x-lanh và
khe giữ tai xi-lanh.
• Khi purge, lưu ý rằng thể tích đã được purge không được tính thêm vào thể tích dịch đã tiêm truyền. Nếu điều này không
được xem xét, thể tích dịch đã truyền sẽ khác với thể tích truyền thực tế.
• Khi purge dịch truyền có độ nhớt cao bằng kim tiêm tĩnh mạch mỏng, sẽ có báo động tắc nghẽn ngay cả khi đường tiêm
truyền không bị tắc nghẽn. Để truyền dịch có độ nhớt cao, hãy truyền nó ở tốc độ 100 mL / h hoặc thấp hơn, chứ không phải
bằng cách truyền nhanh purge. Nếu tiếp tục truyền nhanh purge, sẽ thường xuyên có báo động tắc nghẽn hoặc không thể
thực hiện việc tiêm truyền.
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Lấy ven tĩnh mạch
1)

Kiểm tra
• Ngừng bơm

2)
Ven

Lấy ven tĩnh mạch theo quy trình của bệnh viện
Cảnh báo
• Thiết bị này không có chức năng báo động nếu phát hiện việc truyền ngoài
mạch do kim đã ra khỏi tĩnh mạch. Kiểm tra trước thao tác chích tĩnh mạch.
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Bắt đầu tiêm truyền
Phím khởi
động Start

Kiểm tra việc cài đặt nồng độ đích trong máu (Cpt) avà ấn
phím Start để bắt đầu truyền.

•

Lưu ý

• Có âm báo
• Đèn chỉ thị hoạt động nhấp nháy xanh
• Hiển thị các giá trị và thay đổi đồ thị ở thời gian đã qua

Đèn chỉ thị hoạt động (nháy xanh)

 Nhắc nhở ấn phím Start
Trước khi bắt đầu truyền dịch lần đầu (khi bơm tiêm đã sẵn sàng khởi động)

1.

Thông báo nhắc nhở ấn phím Start "Start Reminder" sẽ
nhấp nháy ở phần dưới của màn hình LCD.

2.

Có âm báo từng phút khi bơm không hoạt động

* Khi nồng độ đích trong máu (Cpt) là 0.0 μg/mL, không hiển thị thông báo và không có âm
báo
Sau khi bắt đầu truyền dịch lần đầu (khi bơm tiêm đã sẵn sàng khởi động)

1.

Thông báo nhắc nhở ấn phím Start "Start Reminder" sẽ
nhấp nháy ở phần dưới của màn hình LCD.

2.

Cứ 30 giây có âm báo khi bơm không hoạt động

* Khi nồng độ đích trong máu (Cpt) là 0.0 μg/mL, không hiển thị thông báo và không có âm
báo

↓ Hơn 2 phút (khi đã ngừng bơm)
3. Màn hình LCD hiển thị màn hình nhắc nhở ấn phím Start màu vàng
và có âm báo
* Sử dụng chức năng standby (xem trang 62) để mở rộng tạm thời chức năng nhắc nhở
ấn phím Start.

Cảnh báo
• Vì chế độ TCI hoạt động dựa trên việc dự đoán nồng độ trong máu, người dùng phải quan sát tình trạng của bệnh
nhân, giả sử luôn có khả năng nồng độ trong máu thực tế khác với giá trị dự đoán. Nếu có bất kỳ bất thường nào được
tìm thấy trong tình trạng của bệnh nhân, ngay lập tức thực hiện các biện pháp thích hợp như tiêm truyền bằng tay hoặc
các tùy chọn khác cho gây mê. Việc truyền TCI với nồng độ trong máu dự đoán không đúng dễ bị nhầm lẫn là nồng độ
trong máu thực tế có thể dẫn đến nguy hiểm cho bệnh nhân.
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Thận trọng
• Khi tiêm truyền xi-lanh có sẵn Diprivan ở chế độ TCI, phải tuân theo các điều sau:
• Không tiêm Diprivan trước khi bắt đầu truyền dịch ở chế độ TCI.
• Sau khi kết thúc chế độ TCI, không tiêm lần nữa cho cùng một bệnh nhân ở chế độ TCI khi Diprivan được cho là vẫn tồn dư
trong cơ thể bệnh nhân.
• Không tiêm Diprivan từ quy trình khác trong khi đang tiêm truyền ở chế độ TCI.
• Không sử dụng phím Purge để tiêm Diprivan vào bệnh nhân.
Nếu không, nồng độ trong máu dự báo sẽ bị ảnh hưởng do giá trị được xác định dựa trên việc tính toán lượng xả từ xi-lanh có
sẵn Diprivan ở chế độ TCI.
• Trước khi bắt đầu tiêm truyền ở chế độ TCI, đảm bảo tất cả các cài đặt như các ký tự nồng độ đích trong máu (Cpt) là chính
xác. Thiết bị này không có chức năng xác định giá trị đúng, có thể dẫn đến truyền dịch quá mức hoặc không đủ cho bệnh nhân.
• Nếu giới hạn mềm và cứng không được kích hoạt trước khi tiêm truyền, hãy kiểm tra cài đặt xem có bất kỳ lỗi nào không như
lỗi ký tự của tốc độ. Thiết bị này không có chức năng để xác định xem các giá trị cài đặt có phù hợp hay không, nên có thể dẫn
đến truyền dịch quá mức hoặc truyền không đủ cho bệnh nhân.
• Không tắt nguồn hoặc kết thúc chế độ TCI trong khi đang sử dụng chế độ TCI. Nếu không, thông tin quan trọng ở chế độ TCI
hiện tại như nồng độ trong máu dự báo sẽ bị xóa.
• Nếu thấy có bất kỳ lỗi nào, hãy dừng ngay việc tiêm truyền, kiểm tra cài đặt và tình trạng lắp ống tiêm.

Thay đổi nồng độ đích trong máu (Cpt)
Có thể thay đổi nồng độ đích trong máu (Cpt) khi trang tiêm truyền.

1) Khi truyền dịch, xoay núm xoay, màn hình đồ thị hoặc dạng text
hiện ra để thay đổi nồng độ đích trong máu (Cpt)

Tăng giá trị

Lưu ý
• Tin nhắn xác nhận “Press Start to Confirm” ("Ấn phím Start để xác nhận") hiển thị trên
màn hình LCD

Giảm giá trị
Núm xoay

Phím Start

2) Ấn phím Start
Lưu ý
•
•
•
•

Nồng độ đích trong máu (Cpt) được xác nhận
Có âm báo
Đèn báo hoạt động nháy xanh
Đường chỉ thị nồng độ đích trong máu (Cpt) ở dạng đồ thị được cập nhật

Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Thận trọng
• Nếu không ấn phím Start trong khoảng 5 giây, thì không thể áp dụng cài đặt và giá trị cài đặt trước đó sẽ được khôi phục.
Chắc chắn ấn phím Start để áp dụng cài đặt cho việc thực hiện như mong muốn.
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Thay đổi nồng độ hồi tỉnh
Có thể thay đổi nồng độ hồi tỉnh
Phím lựa chọn
hiển thị

1) Ấn phím lựa chọn hiển thị 2 lần, sau đó chọn Tab Info

2 lần

Info tab
Phím xác
nhận

2) Chọn DECRMNT CON., sau đó ấn phím xác nhận.
Lưu ý

• Màn hình hiển thị sẽ quay trở lại màn hình đồ thị sau 10 giây không hoạt động

3) Xoay núm xoay để chọn DECRMNT CON.
Tăng giá trị

Giảm giá trị
Núm xoay

Lưu ý

• Có thể cài đặt nồng độ hồi tỉnh trong dải từ 0.1 đến 15.0 μg/mL (bước đặt 0.1
μg/mL).
• Cài đặt mặc định của nồng độ hồi tỉnh là 1.2 μg/mL.
Phím xác
nhận

4) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Màn hình hiển thị sẽ quay trở lại màn hình đồ thị sau khi ấn phím xác nhận
• Thời gian hồi tỉnh được cập nhật
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Thận trọng
• Sau một khoảng thời gian không hoạt động, màn hình sẽ thay đổi như mô tả dưới đây. Trong trường hợp này, cài đặt
không được áp dụng và các giá trị đã đặt trước đó được khôi phục.
• Trong quá trình tiêm truyền dịch: Màn hình hiển thị sẽ quay trở về màn hình đồ thị sau 5 giây không hoạt động.
• Trong khi máy bơm dừng lại: Màn hình hiển thị trở lại màn hình đồ thị sau 10 giây không hoạt động. Đảm bảo nhấn nút
Xác nhận để áp dụng cài đặt để đạt được hiệu suất mong đợi.

Thay đổi thang tỷ lệ
Có thể thay đổi thang tỷ lệ trục X (thời gian) và trục Y (nồng độ trong máu) trong biểu đồ.
Phím lựa
chọn hiển thị

1) Ấn phím chọn hiển thị hai lần, rồi chọn Tab Info

Twice

Info tab

2) Xoay núm xoay để chọn trục (X-Y).
Lưu ý

• Màn hình hiển thị trở lại màn hình đồ thị sau 10 giây không hoạt động.

Núm xoay

Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận

Lưu ý

• Màn hình hiển thị trở về màn hình đồ thị và trục X chuyển từ màu xanh nhạt sang
xanh đậm (được chọn).

42

Quy trình hoạt động
4) Xoay núm xoay để chọn thang tỷ lệ trục X (thời gian)
Tăng giá trị

Giảm giá trị

Lưu ý

Núm xoay

• Thang tỷ lệ của trục X có thể được chọn từ AUTO, 15 phút, 30 phút, 1giờ, 2 giờ, 4
giờ, 8 giờ và 16 giờ.
• Cài đặt mặc định của trục X là 30 phút.
• Khi chọn AUTO, thang tỷ lệ thay đổi theo từng bước từ 15 phút đến 16 giờ, với một
thanh hiển thị dưới số chỉ thị thang đo hiện tại. Điều này sẽ thay đổi tương ứng với
khoảng thời gian cập nhật của biểu đồ cho biết nồng độ trong máu dự đoán (Cp) và
nồng độ dự đoán tại vị trí tác dụng (Ce).
Phím xác nhận

5) Ấn phím xác nhận.

Lưu ý

• Thang tỷ lệ của trục X được xác nhận và trục Y chuyển từ xanh nhạt sang xanh
đậm (được chọn).

6) Xoay núm xoay để chọn thang tỷ lệ trục Y (nồng độ trong máu)
Tăng giá trị

Giảm giá trị
Núm xoay

Lưu ý

• Thang tỷ lệ của trục Y có thể được chọn từ AUTO, 5, 10 và 20μg/mL.
• Cài đặt mặc định của trục Y là AUTO.
• Khi chọn AUTO, thang tỷ lệ thích hợp được lựa chọn tự động sao cho toàn bộ đồ thị
được hiển thị trên màn hình. Một thanh xuất hiện phía trên số cho biết thang đo hiện
được chọn.
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Phím xác nhận

7) Ấn nút xác nhận.

Thay thế xi-lanh (Diprivan)
Có thể tiếp tục truyền dịch bằng cách thay thế xi-lanh (Diprivan) bằng xi-lanh mới.

Thận trọng
• Để tiếp tục truyền ở chế độ TCI cho cùng một bệnh nhân, không tắt nguồn trong khi thay xi-lanh (Diprivan) bằng xi-lanh mới.
Nếu không, thông tin quan trọng ở chế độ TCI hiện tại như nồng độ trong máu dự đoán sẽ bị xóa.
• Hãy chắc chắn sử dụng một xi-lanh mới. Vì thông tin TCI TAG của xi-lanh bị xóa sau khi có báo động gần hết dịch, xi-lanh
không thể được sử dụng bất kể số lượng thuốc còn lại trong xi-lanh.

Phím dừng

1)

Tiếp tục truyền khi lượng dịch còn lại trong xi-lanh (Diprivan) thấp,
chuẩn bị xi-lanh mới.

2)

Ấn phím dừng.

Lưu ý

• Có âm báo và đèn báo hoạt động tắt, sau đó ngừng truyền dịch.
• Nồng độ trong máu dự đoán còn lại hiển thị khi bơm ngừng hoạt động.

Đèn báo hoạt động

O

FF

3) Khóa đường truyền

Khóa van ba chạc
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4) Khi giữ lẫy giữ đuôi xi-lanh, hãy tháo xi-lanh (Diprivan) ra.
Lẫy giữ đuôi xi-lanh

5) Lắp xi-lanh (Diprivan) mới và đặt đúng hướng TCI TAG
Thận trọng
• Trước khi sử dụng chế độ TCI, hãy đảm bảo rằng TAG TCI của xi-lanh
được đặt đúng và màn hình LCD hiển thị đúng nhãn, cỡ xi-lanh và nồng độ.
Không thể chọn chế độ TCI nếu TAG TCI không được đặt đúng.
• Tham khảo “Lắp xi-lanh (Diprivan®)” (trang 31) để biết cách lắp TAG TCI
thích hợp.

TCI TAG

Khe lắp
tai xi-lanh

Tai xi-lanh

6) Tiến hành mồi trước khi bắt đầu truyền dịch tới bệnh
nhân và để đuôi xi-lanh được đẩy bởi bộ giữ đuôi xi-lanh
Lưu ý

• Tham khảo cách mồi ở mục "Mồi đuổi khí" ở trang 37

7)

Lắp đường truyền tới bệnh nhân và mở đường truyền

8)

Ấn phím Start.

Phím Start

Kiểm tra

• Việc cài đặt nồng độ đích trong máu (Cpt) phải chính xác.

Lưu ý

• Có âm báo.
• Đèn báo hoạt động nháy xanh
Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Cảnh báo
• Khi tháo xylanh đã được lắp trong sản phẩm này ra, trước tiên hãy đóng khóa ba chạc... của đường truyền. Nếu không,
việc truyền dịch quá mức (hút dòng tự do bằng trọng lực) của dịch truyền có thể xảy ra.
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Kết thúc chế độ truyền TCI
1) Ấn phím dừng
Phím dừng

Lưu ý

• Có âm báo và đèn báo hoạt động tắt, sau đó ngừng truyền dịch.

Đèn báo hoạt động
Phím lựa chọn
hiển thị

2) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trogn 2 giây hoặc hơn
Lưu ý

• Màn hình menu 1 hiển thị, tiếp theo là màn hình kết thúc chế độ TCI
2 giây
hoặc hơn

Phím xác nhận

3) Ấn phím xác nhận.
Lưu ý

• Màn hình hiển thị quay về màn hình đồ thị sau 10 giây không hoạt động

Phím xác nhận

4) Ấn phím xác nhận để lựa chọn kết thúc chế độ TCI.
Lưu ý

• “Confirm end of TCI” hiển thị trên màn hình LCD.
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Phím xác nhận

5) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Có âm báo.
• Chế độ TCI kết thúc và màn hình menu 1 hiển thị, sau đó là màn hình lựa chọn
chế độ liều (được chọn)
• Để sử dụng chế độ mg/kg/h+DIPRIVAN, xem “Lựa chọn chế độ liều (chế độ cân
nặng) (không cho TCI) (Mặc định: tắt) (trang 73)

Thận trọng
• Không kết thúc chế độ TCI trong khi đang hoạt động ở chế độ TCI; nếu không, các thông tin quan trong ở chế độ TCI hiện
tại như nồng độ trong máu dự đoán sẽ bị xóa.

Tắt nguồn
•
Phím nguồn

Khi việc tiêm truyền kết thúc, ấn giữ phím nguồn trong 3
giây hoặc hơn để tắt nguồn
Lưu ý

• Trong khi giữ phím nguồn, sẽ có âm báo tắt nguồn, sau đó màn hình LCD sẽ đếm
ngược và tắt nguồn.
3 giây
hoặc hơn

• Khi ấn giữ phím nguồn mà không ngừng chế độ TCI, sẽ có âm báo chỉ thị rằng
chế độ TCI vẫn hoạt động. Tiếp tục có âm báo trong khoảng 3 giây cho đến khi
nguồn điện tắt hẳn.

Cảnh báo
• Khi đang ở chế độ TCI, không tiêm thuốc lần nữa vào bệnh nhân khi đã truyền xong. Điều này có thể gây qua liều
với bệnh nhân.

Thận trọng
• Không tắt nguồn khi đang hoạt động ở chế độ TCI; nếu không, các thông tin quan trong ở chế độ TCI hiện tại như nồng độ
trong máu dự đoán sẽ bị xóa.
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Sử dụng các chế độ liều khác
Bật nguồn
Vui lòng đảm bảo sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng trước khi sử dụng.

Thận trọng
• Tiến hành tự kiểm tra (tự chẩn đoán) thiết bị mà chưa cần lắp xi-lanh. Nếu không, việc tự kiểm tra có thể không được
thực hiện đúng cách.
• Kiểm tra bất kỳ xem có lỗi nào không bằng cách tiến hành tự kiểm tra. Nếu thấy có lỗi, ngay lập tức ngừng sử dụng và
liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.

•

Ấn giữ phím nguồn trong khoảng 1 giây hoặc hơn tới khi
hiển thị màn hình logo TERUMO to bật nguồn.

1 giây
hoặc hơn

Kiểm tra
Khi bật nguồn, các hiện tượng sau xảy ra đồng thời;
• Logo TERUMO hiển thị trên màn hình.
• Màn hình LCD nháy 3 lần
• Đèn báo hoạt động luân phiên lặp lại đèn xanh đỏ và có âm báo

Đèn báo hoạt động

Lưu ý

• Có thể đặt hẹn giờ để bảo trì cho thiết bị này. Khi đã đến thời gian bảo trì đã
hẹn, yêu cầu bảo trì sẽ được hiển thị khi khởi động. Khi yêu cầu được hiển thị,
hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
• Khi đã đến thời gian bảo trì đã hẹn, màn hình này sẽ hiển thị ở mọi lần khởi
động cho đến khi cài đặt được thay đổi. Về cách thức cài đặt, hãy liên hệ với kỹ
thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.

Kiểm tra

Đèn báo hoạt động
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• Biểu tượng xi-lanh đặt không đúng và
bộ giữ đuôi xi-lanh đặ không đúng
hiển thị nhấp nháy trên màn hình LCD.
hiển thị
• Biểu tượng nguồn AC
• Biểu tượng pin hiển thị, không chỉ
thị lỗi pin dự phòng
• Đèn báo hoạt động tắt
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Lắp đặt xi-lanh
1) Khóa đường truyền và gắn xi-lanh chứa dịch truyền vào bơm bằng kỹ thuật vô trùng.
Thận trọng
• Chỉ sử dụng xi-lanh được chỉ định với khóa luer cho máy bơm.

2) Kéo kẹp giữ thân xi-lanh về phía trước và xoay.

2

Kẹp

1

3) Đặt tai xi-lanh vào khe kẹp tai xi-lanh
Kiểm tra
• Kiểm tra màn hình LCD như hình bên dưới.
• Tai xi-lanh được lắp đúng vào khe không

Khe kẹp
tai xi-lanh
Tai xi-lanh

49

Quy trình hoạt động

Kẹp đuôi

Bộ giữ đuôi
Lẫy giữ

4) Trong khi giữ lẫy giữ đuôi xi-lanh, di chuyển bộ giữ đuôi xi-lanh
cho đến khi nó gặp đuôi xi-lanh và sau đó nhả lẫy giữ đuôi xi-lanh.
Nếu hướng dẫn sau đây trong hình bên dưới không hiển thị, thực
hiện lại bước này.
Kiểm tra
• Lấy giữ đuôi xi-lanh xuất hiện trên màn hình LCD sẽ như hình bên dưới.
• Biểu tượng bộ giữ đuôi xi-lanh đặt không đúng tắt.

Đuôi xi-lanh
Kẹp đuôi

Lưu ý

• Nếu không thể hoàn tất thao tác này sau một vài lần thử, Lẫy giữ đuôi xi-lanh có
thể không phù hợp. Không được gắn dây truyền một bệnh nhân và sau đó tạo
một lực nhẹ để bộ giữ đuôi xi-lanh đẩy lẫy giữ đuôi xi-lanh vào vị trí.
Bộ giữ đuôi xi-anh có thể có tiếng tách khi được lắp vào đúng vị trí.

5) Xoay kẹp thân xi-lanh và nhẹ nhàng đẩy nó để cố định xi-lanh.
Kiểm tra
• Thông báo “Syringe Barrel OK xx mL” được hiển thị trên màn hình LCD, và biểu tượng
sẽ không hiển thị. (xx là kích thước của xi-lanh được giữ.)
xi-lanh lắp không đúng,

1

Kẹp thân xi-lanh

2

Phím chọn hiển thị

6) Xoay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để chọn nhãn xi-lanh
Cảnh báo
• Sau khi chọn loại xi-lanh, hãy kiểm tra lại các cài đặt xem đã được điều
chỉnh chính xác chưa

Lưu ý

• Việc xoay núm xoay hoặc nhấn bút chọn hiển thị sẽ di chuyển khung màu trắng.
• Máy bơm sẽ tự động phát hiện cỡ xi-lanh
Núm xoay
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Tab nhãn xi-lanh
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Phím
xác nhận

7) Ấn phím xác nhận.
Kiểm tra
• Nhãn và cỡ xi-lanh được hiển thị chính xác trên màn hình LCD

8) Xoay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để lựa chọn chế độ
liều

Phím chọn hiển thị

Lưu ý

• Phần này chỉ ra một ví dụ về việc lựa chọn mL/h cho chế độ liều.
Đối với các chế độ liều khác, xem trang 64 và 73.
• Xoay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để chuyển khung trắng

Núm xoay

Phím xác nhận

9) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Khi ấn phím xác nhận, màn hình tốc độ xuất hiện.
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8) Lắp dây truyền vào đường dẫn ống và đặt ống vào giá đỡ ống.

Giá đỡ ống

Đường dẫn ống

Cảnh báo
• Khi lắp xi-lanh, đảm bảo rằng đuôi xi-lanh đã được đặt chắc chắn vào kẹp đuôi xi-lanh và xi-lanh đã được lắp chính xác,
tai xi-lanh đã được lắp vào bộ giữ tai xi-lanh. Nên giữ khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị này và bệnh nhân. Dịch truyền có
thể không được truyền đúng cách do việc truyền nhanh gây ra bởi đuôi xi-lanh lắp vào kẹp đuôi xi-lanh không đúng, phát
hiện không chính xác cỡ xi-lanh, v.v.

Thận trọng
• Khi đặt đuôi xi-lanh vào bộ giữ đuôi xi-lanh, hãy kiểm tra xem có có khoảng trống giữa đuôi xi-lanh bộ giữ đuôi xi-lanh
không. Nếu đuôi xi-lanh được lắp vào mà có khoảng trống giữa chúng, dùng kẹp đuôi xi-lanh để rút khí hoặc dịch truyền ra.
• Nếu màn hình LCD hiển thị biểu tượng đuôi xi-lanh lắp chưa đúng và có âm báo phát ra, hãy kiểm tra xem xi-lanh đã được
đặt chính xác chưa và đặt lại nếu cần. Nếu xi-lanh không được lắp đúng vị trí, thì không thể bắt đầu tiêm truyền dịch.
• Ngay cả sau khi xi-lanh được đặt ở vị trí thích hợp, nếu thấy có bất kỳ lỗi nào xảy ra, ngay lập tức ngừng sử dụng thiết bị và
liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
• Khi lắp xi-lanh, đảm bảo rằng cỡ và nhãn hiệu xi-lanh hiển thị trên màn hình LCD tương ứng với xi-lanh. Nếu chúng không
tương ứng với nhau, nó có thể gây ra việc truyền dịch ngoài chỉ định.
• Khi lắp xi-lanh, kéo kẹp giữ thân xi-lanh về phía trước và xoay. Sau đó, khi xi-lanh đã được đặt, xoay kẹp về vị trí ban đầu
và nhẹ nhàng đẩy nó vào để cố định thân xi-lanh. Ngoài ra, bộ giữ đuôi xi-lanh sẽ được di chuyển trong khi giữ lẫy giữ đuôi
xi-lanh. Bất kỳ hoạt động không hợp lý hoặc quá mức sẽ gây lỗi thiết bị.
• Khi sử dụng xi-lanh (xi-lanh vô trùng được chỉ định để sử dụng chung) cho thiết bị này, đảm bảo không vượt quá thể tích
định danh của xi-lanh. Nếu vượt quá, độ chính xác của tốc độ dòng chảy hoặc chức năng báo động không được đảm bảo.
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Cài đặt tốc độ
Cài đặt tốc độ theo giờ

•
Tăng giá trị

Sử dụng núm xoay để điều chỉnh tốc độ trên màn hình
tốc độ.

Lưu ý

• Lúc này, màn hình tốc độ sẽ có màu xanh đen (đã chọn).

Giảm giá trị
Núm xoay
Start up icon

Lưu ý

• Có thể cài đặt tốc độ trong khoảng giá trị: Dải cài đặt:
0.01 đến 150.00 mL/h
Lưu ý rằng giới hạn trên của tốc độ có thể được thay đổi trong các phạm vi sau:
0,01 đến 150,00 ml / h (khi sử dụng ống tiêm 5 mL)
0,01 đến 300,00 mL / h (khi sử dụng ống tiêm 10 mL, 20 mL, 30 mL)
0,01 đến 1200,00 mL / h (khi sử dụng ống tiêm 50/60 mL)
Bước đặt:
0.01 mL/h (0.01 đến 10.00 mL/h) 0.10
mL/h (10.00 đến 100.00 mL/h) 1.00 mL/h
(100.00 đến 1200.00 mL/h)
• Khi đạt tới 150.00 mL/h, thông báo xác nhận “This is the hard upper limit” (“Đây là giới hạn trên cứng”) được hiển thị trên
màn hình LCD

• Để an toàn, núm xoay được thiết kế để xoay một nửa ban đầu mà không làm thay đổi giá trị trên màn hình. Khi giá trị bắt đầu
thay đổi, có âm báo xác nhận. Khi ngừng xoay núm xoay và bắt đầu lại dưới 1,5 giây, thì giá trị sẽ thay đổi mà không cần một
nửa ban đầu
• Xoay núm xoay trong khi ấn nút Stop cho phép thay đổi giá trị 100 lần.
• Khi xoay núm xoay, sẽ có một dòng kẻ ở dưới giá trị số chỉ thị ký tự đang thay đổi hiện tại. (Khi xoay núm xoay trong khi ấn
phím Stop, dòng kẻ sẽ xuất hiện ở ký tự thứ hai ở bên trái từ ký tự bình thường)
• Có thể thay đổi tốc độ khi đang truyền. Khi núm xoay bật màn hình tốc độ khi đang truyền, dải cài đặt tốc độ sẽ chuyển màu
xanh đen ở giá trị tốc độ được cài đặt tăng lên hoặc giảm đi phù hợp với di chuyển của núm xoay. Phím Start xác định tốc độ
cài đặt và thay đổi tốc độ truyền. (Khi không nhấn phím Start trong khoảng 5 giây, máy sẽ quay về tốc độ được cài đặt trước khi
thay đổi)
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Cài đặt thể tích dịch định tiêm truyền VTBI
Đặt VTBI cho việc truyền dịch (Mặc định: tắt).
Để kích hoạt tính năng này, hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của
TERUMO. Việc bật (ON) VTBI để cũng sẽ bật (ON) thời gian định tiêm VTBI.
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn phím chọn hiển thị để hiển thị thể tích dịch định tiêm VTBI
Lưu ý

• Tab VTBI
được chọn.
• Màn hình tốc độ chỉ ra màn hình VTBI và màn hình thời gian định tiêm truyền
• Màn hình VTBI có màu xanh đen (đã chọn).
Tab tốc độ

Tab VTBI

VTBI display

VTBI time display

2) Sử dụng núm xoay để điều chỉnh VTBI.
Tăng giá trị

Lưu ý

• Khi tốc độ đã được đặt, màn hình thời gian VTBI sẽ chỉ thị thời gian còn lại và
thời gian định truyền được tính toán từ giá trị tốc độ và VTBI.

Start up icon
Giảm giá trị
Núm xoay

VTBI time
Remaining time

Lưu ý
• VTBI có thể được đặt từ 0.10 đến 9999.00 và “----.--” (Không giới hạn).
• Để cài đặt không giới hạn, xoay một nửa theo hướng giảm núm xoay khi VTBI là “0”.
• Trong trường hợp truyền dịch mà không cài đặt VTBI (“----.--”: Không giới hạn), máy bơm sẽ không dừng cho đến khi xi-lanh hết
dịch do hết dịch truyền. Do đó thiết bị nên được ngừng hoạt động trước khi hết dịch tiêm truyền.
• VTBI cũng có thể được đặt trong các đơn vị khối lượng. Trong trường hợp này, VTBI có thể được đặt từ 0,01 đến 9999,99 kg và
“------” (Không giới hạn). (Khi việc chọn chế độ liều (chế độ cân nặng/ thư viện thuốc) được đặt.)
• Nếu không hoạt động trong 10 giây, vùng nhập sẽ chuyển sang hiển thị tốc độ
• VTBI chỉ có thể thay đổi khi ngừng tiêm truyền.
• Việc xoay núm xoay trong khi nhấn phím Stop cho phép thay đổi cài đặt ở tốc độ 100 lần.
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Cài đặt thời gian định truyền VTBI
Đặt thời gian định tiêm truyền (Mặc định: tắt).
Tốc độ được tính toán lại từ thời gian VTBI và VTBI được chỉ định.
Để kích hoạt tính năng này, hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của
TERUMO. Việc bật (ON) VTBI để cũng sẽ bật (ON) thời gian VTBI.
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn phím chọn hiển thị để hiển thị thời gian định tiêm truyền
Lưu ý
• Màn hình thời gian VTBI có màu xanh đậm (đã chọn)

Hiển thị thời gian VTBI

2) Sử dụng núm xoay để điều chỉnh thời gian VTBI.
Tăng giá trị

Lưu ý

• Thời gian VTBI có thể đước cài đặt từ 00 giờ 01 phút đến 99 giờ 59 phút
• Nếu mức VTBI được cài đặt là “----.--” (không giới hạn), thì không thể cài
đặt thời gian VTBI
• Nếu không hoạt động trong 10 giây, màn hình sẽ quay về hiển thị tốc độ.

Tốc độ

Giảm giá trị
Núm xoay

Thời gian định truyền VTBI

VTBI

Cautions
• Tốc độ thay đổi theo giá trị VTBI và thời gian VTBI. Hãy kiểm tra các giá trị trước khi truyền.
• Khi sử dụng chức năng cài đặt thời gian VTBI, việc cài đặt không thể ra đưa kết quả tốc độ (mL/h) được tính toán
ra ngoài dải tốc độ cài đặt, do vậy, nên cấu hình lại. Không được truyền dịch khi có hiển thị [----.--] hoặc [0.00]

 Chức năng duy trì đường tiêm mở (KVO)
Khi thể tích dịch đã truyền đạt đến giá trị VTBI, chức năng KVO được kích hoạt để ngăn cản sự hình thành các cục
nghẽn, do đó tốc độ được tự động thay đổi về giá trị 0.1 mL/h. Nếu cài đặt tốc độ truyền thấp hơn tốc độ KVO, thì việc
truyền dịch sẽ liên tục ở tốc độ được cài đặt. Nếu muốn thay đổi tốc độ KVO, liên hệ KTV của Terumo
Lưu ý
• KVO là tốc độ được cài đặt trước để hoạt động dưới điều kiện hiện tại để giữ đường truyền với bệnh nhân mở.
• Lưu ý rằng biểu tượng KOR được sử dụng chung như tên gọi khác cho KVO
• Theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015), khoản 201.3.209, KVO được sử dụng chung đồng nghĩa với
KOR

 Ngừng duy trì đường tiêm mở (KVO)
1)
2)

Nhấn nút Back / Mute hai lần để tắt chuông báo động và trở về màn hình tốc độ
Nhấn nút Stop để hủy chức năng duy trì đường tiêm mở (KVO) và việc tiêm truyền sẽ
ngừng
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Mồi đuổi khí
Trước khi kết nối đường tiêm truyền tới bệnh nhân, tiến hành mồi để đuổi khí khỏi đường truyền.
Phím Purge

•

Ấn giữ phím purge để tiến hành mồi
Lưu ý

• Trong khi mồi, sẽ có âm báo và đèn báo hoạt động nhấp nháy màu xanh.
• Trong khi mồi, thể tích mồi được hiển thị trên màn hình tốc độ.
• Nếu ấn bất kỳ phím nào trong khi ấn phím Purge, thì chức năng an toàn sẽ phát
hiện nó như một hoạt động bất thường và ngừng purge.
• Sau khi hoàn tất việc mồi, màn hình sẽ chuyển sang màn hình tốc độ.
Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Kẹp tai xi-lanh
Tai xi-lanh

Đuôi xi-lanh
Kẹp đuôi xi-lanh

Bộ giữ đuôi
xi-lanh

Thể tích dịch đã truyền Tốc độ
Xi-lanh khít
hoàn toàn

Lưu ý
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cỡ xi-lanh và thể tích đã được purge truyền nhanh như sau:
Khi sử dụng xi-lanh 5 mL: xấp xỉ. 150 ml / h
Khi sử dụng xi-lanh 10 mL: xấp xỉ. 300 mL / h
Khi sử dụng xi-lanh 20 mL: xấp xỉ. 400 mL / h
Khi sử dụng xi-lanh 30 mL: xấp xỉ. 500 ml / h
Khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL: xấp xỉ. 1200 mL / h
Khi ấn giữ phím Purge, màn hình hiển thị thể tích dịch đã truyền sẽ chỉ ra thể tích đã được purge truyền nhanh.
Có thể đặt giới hạn trên của thể tích purge. Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
Chức năng mồi sẽ không hoạt động khi máy ngừng tiêm truyền bằng một báo động.

Cautions
• Trước khi lắp kim tiêm tĩnh mạch hoặc kết nối đường truyền với vị trí kết nối, luôn mồi đường tiêm truyền bằng các ấn phím
Purge. Thiết bị này có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân do tiêm khí vì nó không có chức năng phát hiện khí trong đường
tiêm truyền.
• Lỗi bởi bất kỳ khoảng trống cơ học nào có thể gây chậm trễ đáng kể khi bắt đầu tiêm truyền. Điều này đặc biệt là một xi-lanh
cỡ lớn (ví dụ 50 ml) được sử dụng ở tốc độ rất thấp và / hoặc khi các van chống siphon được sử dụng trong đường truyền.
Sử dụng chức năng mồi để loại bỏ bất kỳ khoảng trống cơ học nào: giữa đuôi xi-lanh và bộ giữ đuôi xi-lanh; giữa tai x-lanh và
khe giữ tai xi-lanh.
• Khi purge, lưu ý rằng thể tích đã được purge không được tính thêm vào thể tích dịch đã tiêm truyền. Nếu điều này không
được xem xét, thể tích dịch đã truyền sẽ khác với thể tích truyền thực tế.
• Khi purge dịch truyền có độ nhớt cao bằng kim tiêm tĩnh mạch mỏng, sẽ có báo động tắc nghẽn ngay cả khi đường tiêm
truyền không bị tắc nghẽn. Để truyền dịch có độ nhớt cao, hãy truyền nó ở tốc độ 100 mL / h hoặc thấp hơn, chứ không phải
bằng cách truyền nhanh purge. Nếu cố gắng purge, sẽ thường xuyên có báo động tắc nghẽn hoặc không thể thực hiện được
việc tiêm truyền dịch.
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Lấy ven tĩnh mạch
1)

Kiểm tra
• Bơm đã ngừng

2)
Vein

Lấy ven tĩnh mạch theo quy trình của bệnh viện
Warning
• Thiết bị này không có chức năng báo động nếu phát hiện việc truyền ngoài
mạch do kim đã ra khỏi tĩnh mạch. Kiểm tra trước thao tác lấy ven tĩnh mạch.
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Bắt đầu tiêm truyền
Phím Start

•

Kiểm tra cài đặt tốc độ và ấn phím Start để bắt đầu
truyền.
Notes

•
•
•
•
Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Có âm báo
Đèn báo hoạt động nhấp nháy xanh
Thể tích dịch đã truyền tăng
Có thể thay đổi tốc độ trong khi tiêm truyền. Xoay núm xoay ở màn hình tốc độ để
thay đổi tốc độ và thông báo xác nhận xuất hiện. Ấn nút Start để bắt đầu truyền
dịch ở tốc độ đã đổi.

Thể tích dịch đã truyền

Lưu ý

• Khi đã cài đủ các thông số mà chưa ấn nút Start để bắt đầu truyền, sau 2 phút,
màn hình LCD sẽ hiển thị thông báo nhắc nhắn ấn phím Start (màu vàng) và có
âm báo.
• Sử dụng chức năng chờ standby (xem trang 62) nếu muốn kéo dài tạm thời
thông báo nhắc nhở ấn phím Start .

Khi không thể bắt đầu truyền
Âm thanh và hiển thị cảnh bảo như sau (xem trang 129)
Cảnh báo chưa cài đặt tốc độ truyền (màu vàng)
Chưa cài đặt tốc độ. Hãy cài đặt tốc độ và ấn phím Start lần nữa.

Thận trọng
• Nếu giới hạn mềm và giới hạn cứng không được kích hoạt trước khi bắt đầu tiêm truyền, thì hãy kiểm tra cài đặt cho
bất kỳ lỗi nào như lỗi ở ký tự tốc độ. Thiết bị này không có chức năng để xác định xem các giá trị cài đặt có phù hợp
hay không, có thể dẫn đến tiêm truyền dịch quá mức hoặc truyền không đủ cho bệnh nhân.
• Nếu thấy có bất kỳ lỗi, hãy ngừng tiêm truyền, kiểm tra cài đặt và trạng thái gắn của xi-lanh.
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Ngừng tiêm truyền
1) Ấn phím Stop để ngừng truyền
Phím dừng
Stop

Lưu ý

• Có âm báo và đèn chỉ thị hoạt động tắt, sau đó máy ngừng hoạt động
• Thể tích dịch đã truyền ngừng tăng

Đèn báo hoạt động

O

FF

2) Khóa đường tiêm truyền

Sử dụng khóa
ba chạc

3) Kéo kẹp thân xi-lanh rồi xoay.

2

Kẹp thân xi-lanh

1

4) Trong khi giữ lẫy giữ đuôi xi-lanh, tháo xi-lanh ra.
Lẫy giữ đuôi xi-lanh

Cảnh báo
• Khi tháo xi-lanh đã được lắp đặt vào thiết bị này ra, trước tiên hãy đóng khóa ba chạc… của đường tiêm truyền. Nếu
không, sẽ xảy ra truyền dịch quá mức (dòng chảy tự do siphon do trọng lực)
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Tắt nguồn
•
Phím nguồn

Khi truyền xong, ấn giữ phím nguồn trong 3 giây hoặc hơn
để tắt nguồn.
Lưu ý

• Trong khi giữ phím nguồn, sẽ có âm báo tắt nguồn, sau đó màn hình LCD hiển thị
giá trị đếm ngược và nguồn được tắt
3 giây
hoặc hơn

• Nếu phím nguồn được ấn giữ trong khi truyền dịch, âm báo chỉ thị đang thực hiện
truyền dịch. Sẽ tiếp tục có âm báo trong khoảng 3 giây cho tới khi nguồn được
tắt.
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Xóa thể tích dịch đã truyền (ngoài chế độ TCI)
Có thể xóa thể tích dịch đã truyền
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn phím lựa chọn hiển thị nhiều lần tới khi màn hình thể tích dịch
đã truyền được chọn.
Lưu ý

• Màn hình thể tích dịch đã truyền có màu xanh đen (đã chọn) .

Màn hình thể tích dịch đã truyền

Lưu ý

• Thể tích dịch đã truyền có thể được xóa khi đang truyền dịch hoặc ngừng bơm

Phím
xác nhận

2) Ấn phím xác nhận.
Lưu ý

• Có âm báo, thể tích dịch đã truyền được xóa về “0” và màn hình sẽ chuyển sang
màn hình hiển thị tốc độ

Thể tích dịch đã truyền

Notes

• Khi tiếp tục truyền sau khi giá trị thể tích dịch đã truyền đã được xóa về “0” mL, kiểm tra tốc độ và VTBI, và cài đặt lại nếu
cần
• Để kiểm tra thể tích dịch đã truyền sau khi xóa giá trị, sử dụng chức năng lịch sử (xem trang 96)
• Việc tắt nguồn sẽ xóa thể tích dịch đã truyền về “0”
• Nếu máy không hoạt động sau 10 giây, vùng cần nhập liệu sẽ chuyển sang hiển thị tốc độ
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Chức năng Standby
Chức năng Standby có thể mở rộng cảnh báo nhắc nhở ấn phím khởi động

Kiểm tra
• Xi-lanh được lắp và đã sẵn sàng truyền dịch
Phím lùi/tắt tiếng•

Ấn giữ phúm lùi/ tắt tiếng trong 2 giây hoặc hơn (Chế độ
standby đã được thiết lập)
Lưu ý

• Màn hình LCD hiển thị thông báo “Standby”.
2 giây
hoặc hơn

Lưu ý

▪ Thời gian standby mặc định là 24 giờ. Để thay đổi giá trị này, liên hệ KTV Terumo (thời gian có thể được thay đổi đến 24 giờ
hoặc ít hơn)
• Quay núm xoay hoặc ấn bất cứ phím nào để ngừng chế độ standby
• Chế độ standby không thể được thiết lập khi có báo động. Dự đoán nguyên nhân gây báo động trước
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Thay xi-lanh để tiếp tục truyền dịch
1) Ấn phím Stop để ngừng tiêm truyền.
Phím Stop

Lưu ý

• Để biết chi tiết về cách ngừng tiêm truyền, xem trang 46 và 59

2) Khóa đường tiêm truyền.
Lưu ý

• Để biết chi tiết về cách ngừng tiêm truyền, xem trang 46 và 59

3) Tháo xi-lanh ra khỏi máy.

Đèn báo hoạt động

Lưu ý
• Để biết chi tiết về cách tháo xi-lanh ra khỏi máy, xem trang 45 và 59

4) Kiểm tra xem nhãn xi-lanh được sử dụng có phù hợp với nhãn xilanh được hiển thị trên màn hình LCD hay không rồi lắp xi-lanh.
Lưu ý

• Để biết chi tiết về cách lắp xi-lanh, xem trang 31 và 49

5) Thực hiện mồi trước khi bắt đầu tiêm truyền dịch cho bệnh
nhân, và để đuôi xi-lanh được đẩy bằng bộ giữ đuôi xi-lanh
Lưu ý

• Để biết chi tiết về cách mồi đuổi khí, xem trang 37 và 56

6) Xóa thể tích dịch đã truyền theo yêu cầu.
Lưu ý

• Để biết chi tiết về cách xóa thể tích dịch đã truyền, xem trang 61
Phím Start

7) Lắp đường truyền vào bệnh nhân, mở đường truyền, sau đó nhấn
phím Start để bắt đầu truyền dịch
Kiểm tra
• Tốc độ đã được cài đúng chưa

Lưu ý
Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

• Đèn báo hoạt động nháy xanh
• Thể tích dịch đã truyền tăng
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Chọn chế độ liều (Thư viện thuốc)
Có thể chọn chế độ liều từ thư viện thuốc.
Sử dụng phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng (Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION hoặc gói phần mềm TERUFUSION) để đăng
ký. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn giữ nút lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn khi bơm đã
ngừng tiêm truyền
Lưu ý

• Màn hình menu 1 hiển thị và sau đó màn hình chọn chế độ liều (Dose) sẽ xuất
hiện.
• Tên profile đã đặt được hiển thị bên cạnh “Thư viện”.
• Profile cho phép phân loại các loại thuốc theo sử dụng của chúng và được đăng ký
trong máy bơm. Chọn profile có thể giới hạn các thư viện có sẵn. Để thay đổi cấu
hình, xem trang 108.

2 giây
hoặc hơn

Kiểm tra
• Hiển thị đúng tên profile chưa
Tab lựa chọn chế độ liều

Tên profile
Phím
xác nhận

2) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Đơn vị liều hiện tại (màu xanh nhạt ) sẽ chuyển sang tình trạng được chọn (màu xanh
đậm).

Phím chọn hiển thị

3) Quay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để chọn thư viện
Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng.

Núm xoay
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Phím xác
nhận

4) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Màn hình chuyển sang màn hình lựa chọn thư viện.
• Thư viện đã chọn được hiển thị bằng màu xanh
đậm.

Phiên bản thư viện thuốc

5) Xoay núm xoay hoặc ấn phím chọn màn hình để lựa chọn tên thư
viện, như “Drug2” trong ví dụ dưới đây

Phím chọn hiển thị

Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng.

Núm xoay

Confirmation
switch

6) Ấn phím xác nhận

Khi tư vấn lâm sàng*1 được đặt

Hiển thị tư vấn lâm sàng

Lưu ý
Nếu đặt tư vấn lâm sàng, sẽ có thôn báo. Mỗi lần ấn nút Xác nhận, màn hình sẽ chuyển sang màn hình nhập lượng thuốc và
lượng dịch, hoặc màn hình nhập liệu dịch pha loãng*2. Nếu bạn muốn nhập dịch pha loãng, liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ
được đào tạo của TERUMO.
*1: Tư vấn lâm sàng là một chức năng để hiển thị một thông báo cảnh báo về thư viện đã chọn. Tin nhắn có thể được đăng ký
tối đa 120 ký tự. Xem phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng (Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION hoặc Bộ phần mềm
TERUFUSION) để biết cách thiết lập tư vấn lâm sàng cho mỗi thư viện thuốc.
*2: Khi dịch pha loãng được đặt trong thư viện thuốc, màn hình nhập liệu dịch pha loãng xuất hiện
Khi đơn vị liều là mL / h, màn hình sẽ thay đổi thành màn hình xác nhận thông số của bước 8.
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7) Nếu cần, xoay núm xoay để cài đặt từng thông số (lượng
thuốc, lượng dịch và cân nặng), rồi ấn phím xác nhận.

Phím xác nhận
Tăng giá trị

Lưu ý

Giảm giá trị
Núm xoay

• Khi đã đặt dịch pha loãng vào thư viện thuốc, không thể thay đổi thông số
dịch pha loãng
• Lượng thuốc, lượng dịch và cân nặng có thể được đặt trong phạm vi sau đây.
Lượng thuốc: 0,01 đến 999,00*
Lượng dịch: 0,01 đến 999,00*
Trọng lượng: 0,1 đến 300,0 kg

•
•
•
•
•
•

Màn hình thông tin bệnh nhân
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* Có thể cài đặt trong khoảng dịch pha loãng = Lượng thuốc: 0.01 to 999.00
Lượng dịch
Mỗi lần ấn nút Xác nhận, vùng nhập liệu sẽ chuyển sang vùng tiếp theo.
Khi ấn nút Back / Mute, việc nhập các thông số sẽ bị hủy và màn hình trở về trạng
thái trước đó.
Khi đã nhập tất cả các thông số, màn hình xác nhận thông số sẽ xuất hiện.
Màu nền của giá trị thông số đã đổi sẽ chuyển sang màn hình xác nhận thông số.
Khi ấn nút Back / Mute trên màn hình xác nhận thông số, việc nhập các thông số sẽ
bị hủy và màn hình trở về bước 5.
Có thể kiểm tra thông tin về bệnh nhân và thuốc, hoặc các giá trị thông số có thể
được thay đổi từ màn hình xác nhận thông số.

Màn hình thông tin thuốc

Màn hình cài đặt giá trị thông số
(Lượng thuốc/ lượng dịch)

Màn hình cài đặt giá trị
thông số (Cân nặng)

Các quy trình hoạt động khác

Phím xác
nhận

8) Kiểm tra thông số rồi chọn “OK?” ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Khi nhấn phím Xác nhận, màn hình tốc độ sẽ xuất hiện.

Khi ấn phím chọn hiển thị và chọn tab thông tin
sẽ hiển thị

, thông tin cài đặt

Các hoạt động sau đây có thể được
thực hiện trên màn hình này:
• Hiển thị thông tin bệnh nhân
• Hiển thị thông tin thuốc
• Thay đổi giá trị thông số

• Để vận hành một trong các chức năng này, xoay núm xoay để chọn mục và nhấn
nút Xác nhận.
• Khi ấn phím Back / Mute trên màn hình xác nhận thông số, việc nhập thông số bị
hủy và màn hình trở về trạng thái trước đó.
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Màn hình thư viện
Thẻ màu
Tên thuốc

Liều lượng
Biểu tượng chế độ liều nâng cao

Đơn vị liều

Biểu tượng chế độ liều kết hợp

Tốc độ (mL / h)
Tốc độ (mL / h) được tính tự động từ liều lượng quy định,
lượng thuốc, lượng dịch và cân nặng. Khi đơn vị liều mL/h
được chọn, điều này không được hiển thị.

• Có thể lựa chọn 16 thẻ màu.
• Biểu tượng chế độ liều nâng cao / biểu tượng chế độ
liều kết hợp
Biểu tượng cho biết chế độ liều hiển thị. Khi sử dụng chế
độ liều nâng cao, xem trang 92.
Biểu tượng được hiển thị khi có thể chọn các chế độ liều nâng cao bên dưới. Để biết chi tiết về
từng phương pháp liều, xem “Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION” hoặc “ Bộ phần mềm
TERUFUSION”.

Lưu ý

• Nếu không thể đặt chế độ liều nâng cao cho thư viện đã chọn, biểu tượng chế độ liều nâng cao
sẽ không được hiển thị

Biểu tượng chế độ liều
nâng cao

Biểu tượng chế độ tạm
ngưng/ gián đoạn

Hai liều lượng quy định được luân phiên truyền đi đều đặn
theo số lượng các bước được quy định

Tốc độ tiêm truyền tăng hoặc giảm ở các mức được chỉ
Biểu tượng chế độ đa bước định.
Việc truyền dịch bắt đầu khi đã qua thời gian chỉ định
Biểu tượng chế độ khởi động chậm
Chi tiết, liên hệ kỹ thuật viên Terumo
Biểu tượng chế độ liều kết hợp
• Xem phần mềm điều chỉnh chuyên dụng (Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION hoặc Bộ phần mềm TERUFUSION) để
biết cách đặt chế độ liều nâng cao và thẻ màu.

Lưu ý

• “Chế độ liều kết hợp” có thể được sử dụng kết hợp với hệ thống giá đỡ (phụ kiện tùy chọn) có sẵn trong thư viện. Liên hệ với
kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO để biết chi tiết.
• “Báo động áp lực” có sẵn trong thư viện như một chức năng an toàn. Xem “Quản lý Thư viện Thuốc TERUFUSION hoặc Gói
Phần mềm TERUFUSION” hoặc liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO để biết chi tiết.
• “Hãy đến và xem ME” (“Come and See ME”) có sẵn trong thư viện như một chức năng đặc biệt. Xem “Quản lý Thư viện Thuốc
TERUFUSION hoặc Gói Phần mềm TERUFUSION” hoặc liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO để biết
chi tiết.
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9) Xoay núm xoay để điều chỉnh liều lượng

Tăng giá trị

Giảm giá trị
Núm xoay

Flow rate (mL/h)

Dosage rate

Lưu ý

• Dải liều lượng có thể điều chỉnh
Đơn vị liều = mL/h :
0,01 đến 150,00 ml / h (khi sử dụng xi-lanh 5 mL)
0,01 đến 300,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 10 mL, 20 mL, 30 mL)
0,01 đến 1200,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL)
Đơn vị liều = khác với mL / h: 0,01 đến 999,00
Thực hiện theo phạm vi được chỉ định nếu dải tốc độ được chỉ định cho đăng ký
thư viện thuốc. Các phạm vi có sẵn của hai loại được hiển thị bên dưới. (Để biết
chi tiết về cách đặt, hãy xem phần mềm điều chỉnh chuyên dụng (Bộ quản lý Thư
viện Thuốc TERUFUSION hoặc Gói Phần mềm TERUFUSION).
- Giới hạn mềm
Nếu tốc độ đạt đến giới hạn mềm của giới hạn dưới hoặc giới hạn mềm của giới
hạn trên, thông báo yêu cầu xác nhận “Soft lower limit reached, Override?” or
“Soft upper limit reached, Override?” sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Ấn phím
Xác nhận để ghi đè giới hạn trên hoặc dưới. Khi giới hạn trên hoặc dưới bị ghi
đè, giá trị tốc độ chuyển sang màu cam.
- Giới hạn cứng
Nếu tốc độ đạt đến giới hạn cứng của giới hạn dưới hoặc giới hạn cứng của
giới hạn trên, thông báo yêu cầu xác nhận “This is the hard lower limit” hoặc
“This is the hard upper limit” được hiển thị trên màn hình LCD. Ngay cả khi ấn
phím Xác nhận cũng không thể ghi đè giới hạn trên hoặc dưới
• Khi chọn đơn vị liều khác không phải là ml/h, tốc độ (mL / h) được tự động tính
toán từ lượng thuốc, lượng dịch, trọng lượng và liều lượng được chỉ định, và được
hiển thị ở màn hình tốc độ.

Thận trọng
• Nếu việc tính toán tốc độ (mL / h) nằm ngoài phạm vi thiết lập *, “0,00 mL /h”
hoặc “-----.-- mL/h” được hiển thị và việc tiêm truyền dịch sẽ không bắt đầu
ngay cả khi đã ấn phím Start. Cài đặt lại trong dải cài đặt tốc độ.

* Chi tiết về dải tốc độ cài đặt, xem mục [Lưu ý] raphía trên hoặc [Thông số kỹ thuật] ở
trang 143.
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Phím Start

10) Kiểm tra việc cài đặt tốc độ và ấn phím Start để bắt đầu tiêm
truyền dịch
Lưu ý

Đèn báo hoạt động nhấp nháy màu xanh
Thể tích dịch đã tiêm truyền tăng và thời gian còn lại giảm.
Ngay cả khi đã hoàn tất việc cài đặt, thiết bị sẽ trở về đơn vị mL / h khi tắt nguồn
Lượng thuốc và lượng dịch được thiết lập lại khi thư viện thuốc đã được thay đổi
hoặc tắt nguồn
• Trọng lượng thiết lập được đặt lại khi tắt nguồn.
• Thay đổi chế độ liều từ mL / h sang chế độ khác trong thư viện thuốc trong quá
trình tiêm truyền
•
•
•
•

Đèn báo hoạt động (nháy xanh)
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Các chức năng cài đặt đặc biệt
Có thể chọn các cài đặt sau bằng cách thay đổi các cài đặt bên trong thiết bị. Xem xét tác động tiếp theo về hiệu suất sản phẩm,
liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
Mục cài đặt

Mô tả chức năng

Cài đặt VTBI

Cho phép cài đặt VTBI (chi tiết xem trang 54)

Cài đặt thời gian VTBI

Cho phép cài đặt giới hạn thời gian truyền (chi tiết xem trang 55)

Chức năng quay số nhanh

Quay núm xoay trong khi ấn nút Stop sẽ tăng tốc độ cài đặt để thiết lập các mục như tốc độ.
Chức năng này không có sẵn trong quá trình tiêm truyền. Ấn nút Stop sẽ ngừng tiêm truyền
• Tốc độ và VTBI: thay đổi bước đặt lên tới 100
• Ngày và giờ: thay đổi bước đặt giờ và tháng
• Lịch sử và thư viện: thay đổi mức độ tới trang cần tìm

Cài đặt nhãn xi-lanh

Nhãn xi-lanh được lựa chọn sau khi đã bật nguồn và đã hoàn tất việc lắp xi-lanh

Chức năng cài đặt dải tốc độ A
(giới hạn mềm)
Chức năng cài đặt dải tốc độ B
(giới hạn cứng)

Đặt giới hạn tốc độ ở 2 mức; giới hạn mềm (có thể vượt quá sau khi xác nhận)
và giới hạn cứng (không thể vượt quá).
• Khi cài đặt tốc độ vượt quá giới hạn mềm, tốc độ hiển thị bằng màu cam.
• Khi chế độ thư viện thuốc hoặc chế độ liều trọng lượng cơ thể (μg / kg / phút, mg /
kg /h hoặc mg/kg/h+DIPRIVAN) iđược chọn, chức năng cài đặt phạm vi tốc độ không có
sẵn. (Xem trang 64.)

Thay đổi cài đặt báo động gần
hết dịch

Cho phép đặt vị trí báo động gần hết dịch bằng thời gian trước khi hết dịch trong xi-lanh

Thay đổi tốc độ KVO

Cho phép cài đặt dải tốc độ KVO trong khoảng từ 0.10 đến 3.00 mL/h.

Cài đặt bolus không ấn giữ phím

Khi thể tích bolus và thời gian bolus đã được cài đặt, tốc độ được tính toán và có thể
truyền dịch nhanh (chi tiết, xem trang 86)

Chức năng lựa chọn đơn vị
thể tích dịch đã truyền

Trong trường hợp chế độ, đơn vị thể tích dịch đã truyền hoặc VTBI có thể được thay
đổi từ thể tích (mL) thành khối lượng (g).

Lựa chọn giai điệu chuông báo

Thay đổi giai điệu từ ô 1 sang 2
Mặc định cài đặt là ô 1

Cài đặt chế độ ban đêm

Nếu thiết bị không hoạt động trong 30 giây từ 21:00 đến 5:00 (có thể tùy chỉnh), độ sáng
màn hình có thể tự động bị giảm xuống ở hai mức (có thể tùy chỉnh).

Thay đổi thời gian standby

Lên tới 24 giờ với 10 phút tạm nghỉ

Chức năng lựa chọn chế độ liều

Chế độ liều có thể được chọn: mL / h, μg / kg / phút, mg / kg / h mg/kg/h+DIPRIVAN, TCI và
thư viện thuốc

Chức năng lựa chọn chế
độ liều ban đầu

Chế độ liều có thể được chọn sau khi bật nguồn: mL/h, μg/kg/min, mg/kg/h, mg/
kg/h+DIPRIVAN, TCI, và thư viện thuốc

Chức năng đặt dịch pha loãng
bằng lượng thuốc và lượng dịch

Lựa chọn cách để xác định dịch pha loãng từ dịch pha loãng hoặc lượng thuốc/ lượng dịch

Chức năng chọn ký hiệu Micro

Chuyển đơn vị liều từ “μ” sang “mc”.
BẬT: mc, TẮT: μ

Lựa chọn chế độ liều khi đang
truyền

Thay đổi chế độ liều từ mL / h sang chế độ liều khác (trừ TCI) khi đang truyền dịch. Việc
cài đặt tốc độ và thể tích dịch đã truyền ở chế độ mL / h được giữ lại sau khi đã thay đổi
chế độ liều.
• Nếu tốc độ (mL / h) nhỏ hơn giới hạn dưới hoặc lớn hơn giới hạn trên của giới hạn
cứng trong giá trị cài đặt của thư viện thuốc, vv, chức năng này không có sẵn.

Cài đặt giới hạn trên của thể
tích purge

Có thể cài đặt giới hạn trên của thể tích purge. Việc Purgesẽ ngừng khi đã đạt được
giới hạn trên

Cài đặt giới hạn trên của thể
tích bolus

Khi bolus bằng ấn và giữ phím, có thể cài đặt giới hạn trên của thể tích bolus. Việc Bolus
sẽ ngừng khi đạt được giá trị giới hạn trên

Chức năng shortcut Menu1
(User mode1) thành chế độ
liều

Có thể hiển thị màn hình lựa chọn chế độ liều bằng cách nhấn và giữ phím chọn hiển thị
trong 2 giây hoặc hơn.
BẬT: Hiển thị màn hình chọn chế độ liều.
TẮT: Hiển thị màn hình Menu 1.
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Mục cài đặt
Chức năng nhớ giá trị cài đặt
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Mô tả chức năng
Lưu giá trị cài đặt hiện tại (như tốc độ, VTBI, liều lượng, cân nặng) trước khi tắt nguồn

Các quy trình hoạt động khác

Lựa chọn chế độ liều (chế độ cân nặng) (trừ TCI) (Mặc định: tắt)
Có thể chọn cài đặt đơn vị liều

Cảnh báo
• Để chắc chắn chọn chế độ mg/kg/h+DIPRIVAN khi sử dụng xi-lanh có sẵn Diprivan cho gây mê chung hoặc gây tê. Sử
dụng các chế độ liệu khác với chế độ mg/kg/h+DIPRIVAN có thể gây lỗi sự chính xác của tốc độ và chức năng báo
động. Đọc hương dẫn sử dụng của nhà cung cấp thuốc trước khi sử dụng.

Phím chọn
hiển thị

1) Ấn giữ phím chọn hiển thị 2 giây hoặc hơn trong khi đã ngừng
truyền dịch.
Lưu ý

• Màn hình menu 1 hiển thị và sau đó màn hình lựa chọn chế độ liều xuất hiện
2 giây
hoặc hơn

Tab chọn chế độ liều

Phím xác
nhận

2) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Chế độ liều tồn tại (xanh sáng) chuyển sang tình trạng đã chọn (xanh đậm) T

Phím chọn hiển thị

3) Xoay núm xoay và ấn phím chọn hiển thị để chọn
“μg/kg/min”, “mg/kg/h”, or “mg/kg/h+DIPRIVAN”.
Lưu ý

• Xoay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để di chuyển khung trắng.
• Lựa chọn “mL/h” để trở về cài đặt ban đầu.

Núm xoay
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Phím xác nhận

4) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Khi chế độ μg/kg/min hoặc mg/kg/h được chọn: màn hình nhập liệu số lượng và
khối lượng sẽ xuất hiện
• Khi mg/kg/h+DIPRIVAN được chọn: màn hình nhập liệu cân nặng xuất hiện khi
dịch pha loãng được cố định đến 10 mg/mL. Đi tới bước 6

5) Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị của lượng thuốc và lượng
dịch, rồi ấn phím xác nhận

Phím xác nhận
Tăng tốc độ

Giảm tốc độ

Lưu ý

Núm xoay

• Lượng thuốc và lượng dịch có thể được cài đặt trong dải dưới đây
Lượng thuốc : 0.01 đến 999.00 mg*
Lượng dịch: 0.01 đến 999.00 mL*
thuốc
* Dải cài đặt dịch pha loãng = Lượng
Lượng dịch : 0.01 đến 999.00 mg/mL
• Nếu bạn muốn đặt dịch ph loãng, hãy liên hệ với kỹ thuật viên của Terumo
• Nếu ấn phím xác nhận sau khi đã đặt lượng thuốc, phạm vi nhập liệu sẽ chuyển
sang lượng dịch
• Khi ấn phím xác nhận sau khi đã đặt lượng dịch, màn hình nhập liệu cân nặng sẽ
xuất hiện.
• Khi ấn phím Lùi/ Tắt tiếng, việc nhập số liệu sẽ bị hoãn lại và màn hình sẽ quay trở
về tình trạng trước đó

6) Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị cân nặng, rồi ấn phím xác
nhận.

Phím xác nhận
Tăng giá trị

Giảm giá trị
Núm xoay
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Lưu ý

• Cân nặng có thể cài đặt trong khoảng từ 0.1 đến 300.0 kg.
• Ấn phím xác nhận để hiển thị màn hình xác nhận thông số.

Các quy trình hoạt động khác

Phím xác nhận

7) Kiểm tra giá trị thông số, chọn “OK?” rồi ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Việc thay đổi thông số có thể được nhận diện bằng thay đổi của màu nền ở màn
hình xác nhận thông số
• Khi ấn phím Lùi/ Tắt tiếng trên màn hình xác nhận thông số, việc nhập số liệu sẽ
bị hủy và màn hình quay trở lại như bước số 3.
• Có thể thay đổi các giá trị thông số từ màn hình xác nhận thông số
• Khi ấn phím xác nhận, màn hình tốc độ sẽ xuất hiện

• Ấn phím chọn hiển thị để lưa chọn tab thông tin

. Các thông tin cài đặt sẽ xuất hiện

• Có thể thay đổi các giá trị thông số từ màn hình được hiển thị bằng cách chọn tab thông tin
• Có thể kiểm tra chi tiết nội dung từ tab thông tin

, xem trang 67

8) Xoay núm xoay để điều chỉnh liều lượng

Tăng giá trị

Ví dụ: μg/kg/min

Ví dụ: mg/kg/h

Giảm giá trị
Tốc độ

Núm xoay

Mức liều

Đơn vị liều

Ví dụ: mg/kg/h+DIPRIVAN

Lưu ý

• Có thể đặt liều lượng trong dải dưới đây.
Đơn vị liều = μg/kg/min: 0.01 đến 999.00
Đơn vị liều = mg/kg/h: 0.01 đến 999.00
• Dựa trên lượng thuốc, lượng dịch, cân nặng, tốc độ (mL/h) được tính toán tự
động, và màn hình tốc độ sẽ chỉ ra kết quả.
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Thận trọng
• Nếu việc tính toán tốc độ (mL/h) nằm ngoài dải cài đặt*,
“0.00 mL/h” hoặc “-----.-- mL/h” sẽ hiểu thị và không thể bắt đầu việc
tiêm truyền cho dù đã ấn phím Start. Thiết lập lại cài đặt ở trong dải
cài đặt cho phép.
* Chi tiết về dải cài đặt tốc độ, xem trang 143.
Phím Start

9) Ấn phím Start để bắt đầu tiêm truyền dịch
Kiểm tra
• Giá trị cài đặt có đúng không
• Đèn báo hoạt động có nháy xanh
không
• Thể tích dịch đã truyền có tăng không

Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Lưu ý
Công thức tính tốc độ
Tốc độ P/K 

Mức liều ȝJNJPLQ ;c ân nặng NJ ;lượng dịch P/ 
Lượng thuốc (mg) X 1000 (*2)

*1: Hệ số chuyển đổi “phút (phút)” sang “giờ (h)”
*2: Hệ số chuyển đổi “mg” thành “μg”

X 60 (*1)

Mức liều ȝJNJPLQ ;cân nặng NJ ;l ượng dịch P/
Lượng thuốc (mg)

• Việc chọn đơn vị liều hoặc chọn lại cùng một đơn vị liều sẽ thay đổi giá trị của tốc độ, liều lượng, lượng thuốc, lượng dịch và
thể tích dịch đã truyền về "0”.
• Thậm chí sau khi việc cài đặc đã hoàn tất, màn hình chọn chế độ liều sẽ xuất hiện khi đã tắt nguồn và bất trở lại
• Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, giới tính, độ tuổi, chiều cao và cân nặng có thể có được qua giao tiếp với thiết bị bên ngoài. Hãy
liên hệ với kỹ sư của Terumo để được biết về phương pháp cài đặt.
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Xem trang 14 và 15 để biết danh sách menu.
Lưu ý
• Trong khi thay đổi các cài đặt menu, việc ấn Phím Start sẽ không thực hiện truyền dịch
• Có thể lựa chọn hoặc thay đổi áp lực báo tắc, khóa bàn phím, bolus, chế độ liều nâng cao và chế độ liều kết hợp trong Menu 1
trong khi đang tiêm truyền. Những tính năng khác không được áp dụng
• Làm thế nào để thoát khỏi các menu
Phương pháp 1) Ấn giữ phím chọn màn hình ở menu trong 2 giây hoặc hơn
Nếu không thể hoàn tất việc cài đặt, thì nó sẽ được ngưng lại và hiển thị sẽ chuyển về màn hình tốc độ
Phương pháp 2) Ấn phím Lùi/Tắt tiếng liên tục
Nếu không thể hoàn tất việc cài đặt, thì nó sẽ bị ngừng lại và hiển thì trở về màn hình trước đó
• Nếu có báo động trước khi ấn phím Xác nhận hoặc phím Lùi/ Tắt tiếng trong khi cài đặt menu, bất cứ thay đổi nào sẽ quay
trở về những cài đặt trước đó trước khi có báo động.
• Thời gian trước khi màn hình chuyển về hiển thị tốc độ
(1) Các mức ở tab menu được lựa chọn:
Quay về màn hình tốc độ sau 10 giây màn không hoạt động
(2) Các mức trong và sau tab menu đã được chọn:
Quay trở về màn hình tốc độ sau 2 phút không hoạt động
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Áp lực phát hiện báo tắc
Có thể điều chỉnh áp lực phát hiện báo tắc ở 10 mức
Áp lực phát hiện báo tắc

Mức cài đặt

Mức cài đặt

Áp lực phát hiện báo tắc

1

± 10 kPa

6

± 70 kPa (Mặc định)

2

± 20 kPa

7

± 90 kPa

3

± 30 kPa

8

± 100 kPa

4

± 40 kPa

9

± 110 kPa

5

± 50 kPa

10

± 120 kPa

Cảnh báo
• Sau khi mức áp lực phát hiện báo tắc được chọn, hãy kiểm tra cài đặt liệu đã được điều chỉnh đúng hay chưa

Lưu ý
• Nếu sử dụng ở "Mức 10", áp lực đường truyền tăng ở đoạn tắc, có khả năng dẫn đến đường truyền đang bị ngắt kết nối.
Kiểm tra kết nối đường truyền để đảm bảo an toàn
• Nếu sử dụng ở "Mức 1", sẽ thường xuyên có báo động tắc nghẽn, đặc biệt khi truyền dịch có độ nhớt cao, có thể dẫn đến việc
đường truyền bị ngắt quãng. Trong những trường hợp như vậy, xem xét giá trị cài đặt của áp lực tắc nghẽn bằng cách sử dụng
biểu đồ lịch sử của giá trị áp lực tắc nghẽn như hướng dẫn
• Khi có báo động tắc nghẽn, biểu tượng tắc nghẽn
có thể không đạt đến mức màu vàng (quá 75%) bởi các lý do sau:
(1) Khi chức năng giảm bolus được kích hoạt để giảm trạng thái tắc nghẽn
(2) Khi xi-lanh được ấn hoàn toàn (dừng sau khi có báo động gần hết dịch hoặc áp lực bên trong tương đương với cài đặt áp
lực tắc nghẽn ở “Mức 4" được phát hiện)
* Sau khi có báo động tắc nghẽn, áp lực bên trong có thể tăng lên ngay cả khi biểu tượng tắc nghẽn không chuyển sang màu cam.
• Sử dụng biểu tượng tắc nghẽn
như sau:
(1) Để kiểm tra áp lực bên trong đường truyền khi sử dụng xi-lanh nhỏ và/ hoặc tiêm truyền dung dịch có độ nhớt cao
(2) Chắc chắn đường truyền đã được mở

Phím chọn
hiển thị

1) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn
Lưu ý

• Màn hình menu 1 sẽ hiển thị và các biểu tượng đã sẵn sàng để được lựa chọn
2 giây
hoặc hơn
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3) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn tab áp
lực báo tắc

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý
• Màn hình cài đặt áp lực phát hiện tắc nghẽn xuất hiện
Tab áp lực phát hiện tắc nghẽn

Núm xoay

Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Áp lực phát hiện tắc nghẽn hiện tại (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái
được chọn (xanh đậm)

Phím lựa chọn hiển thị

4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn áp lức
báo tắc.
Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng

Núm xoay

Lưu ý
• Bên trái: Cài đặt áp lực phát hiện tắc nghẽn
• Bên phải: Biểu đồ lịch sử tắc nghẽn
• Trong biểu đồ, trục hoành chỉ thị thời gian và trục tung chỉ thị áp lực phát hiện báo
tắc
• Hiển thị biểu đồ của lịch sử giá trị báo tắc trong hai giờ trước. Đường ngang trong
biểu đồ chỉ thị áp lực phát hiện báo tắc được chọn hiện thời. (Lịch sử này bị xóa
khi tắt nguồn)
• Biểu đồ được cập nhật 2 phút/ lần
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Phím xác
nhận

5) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn
Lưu ý
• Biểu tượng tắc nghẽn
được chọn

ở màn hình biểu tượng tình trạng sẽ chỉ ra áp lực áp hiện báo

Biểu tượng tắc nghẽn
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Chức năng khóa bàn phím
Thao tác bảng điều khiển có thể được vô hiệu hóa để tránh hoạt động vô ý trong khi ngừng truyền dịch hoặc đang truyền

 Kích hoạt chức năng khóa bàn phím
Lưu ý
• Mặc dù đã khóa bàn phím, nhưng phím nguồn và phím Start vẫn có thể hoạt động. Thao tác bấm phím khóa (bấm và giữ nút
Back / Mute trong 2 giây hoặc hơn) cũng được cho phép khi khóa bàn phím được kích hoạt.
• Mặc dù nếu ấn phím Stop, nhưng không thể ngừng truyền dịch khi kích hoạt chức năng khóa bàn phím. Để ngừng truyền dịch,
trước tiên hãy hủy bỏ chức năng khóa bàn phím
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn.
Lưu ý

• • Màn hình Menu 1 hiển thị các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.
2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn tab
khóa bàn phím

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý
• Màn hình cài đặt ON/OFF chức năng khóa bàn phím sẽ xuất hiện

Núm xoay
Tab khóa bàn phím
Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Cài đặt hiện tại (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái được chọn (xanh đậm)
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4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để BẬT (ON)

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý
• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng

Dial

Phím xác
nhận

5) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn

Kiểm tra
• Biểu tượng
sẽ xuất hiện trên màn hình biểu tượng tình trạng
• Thông báo khóa bàn phím xuất hiện khi ấn vào núm xoay hoặc một phím nào đó (ngoài phím nguồn và phím Start)
Biểu tượng khóa bàn phím
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 Để bỏ chức năng khóa bàn phím
Phím
lùi/ tắt tiếng

•

Ấn giữ phím Lùi/tắt tiếng trong 2 giây hoặc hơn để hủy bỏ
chức năng khóa bàn phím.
Kiểm tra

• Biểu tượng khóa bàn phím đã biến mất
2 giây
hoặc hơn

Lưu ý

• Mặc dù trong khi chức năng khóa bàn phím được bật, vẫn có thể hoạt
động phím nguồn và phím Start.

Lưu ý

• Trong trường hợp có báo động ưu tiên cao, chức năng khóa bàn phím sẽ tự động tắt.
• Tuy nhiên, khóa bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa bởi chức năng nhắc nhở ấn phím Start
(Nếu tình trạng máy cho phép khởi động, thì việc tiêm truyền sẽ bắt đầu khi khóa bàn phím được
bật)
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Truyền nhanh Bolus (trừ chế độ TCI)
Có thể tiến hành truyền nhanh bolus khi đang hoặc đã ngừng tiêm truyền dịch. Có hai cách để chọn bolus thông qua menu hoặc
ấn phím Purge và phím Lùi/ Tắt tiếng cùng lúc. Ngoài ra, mỗi khi phím Purge được ấn cùng lúc với phím Lùi/ Tắt tiếng, thì có thể
chọn Bolus bằng ấn và giữ phím hay Bolus không cần ấn và giữ phím.

 Bolus bằng ấn và giữ phím
Phím lựa
hiển thị

1) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn
Lưu ý

• Màn hình Menu 1 hiển thị các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.
2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn tab
bolus

Phím lựa chọn hiển thị

Bolus tab

Núm xoay

Phím
xác nhận

Phím
xác nhận

3) Ấn phím xác nhận

4) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn
Lưu ý

• Màn hình cài đặt tốc độ hiện tại sẽ xuất hiện
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5) Quay núm xoay để cài đặt tốc độ bolus

Tăng giá trị

Lưu ý
• Tốc độ bolus có thể được cài đặt ở bước 100 mL/h theo các dải.
100 mL/h
- Khi sử dụng xi-lanh 5 mL:
- Khi sử dụng xi-lanh 10, 20, 30 mL:
100 mL/h đến 300 mL/h
- Khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL:
100 mL/h đến 1200 mL/h

Giảm giá trị
Núm xoay

Biểu tượng sẵn sàng bolus

Phím Purge

6) Ấn giữ phím Purge để bắt đầu bolus.
Lưu ý
• Đèn chỉ thị hoạt động nháy xanh
• Thể tích bolus đã truyền tăng
• Có âm báo trong quá trình tiêm truyền dịch

Bolus trong khi
ấn phím này
Đèn báo hoạt động (nháy xanh)

Thể tích đã truyền bolus

7) Nhả phím purge để ngừng bolus.
Lưu ý

Thể tích dịch đã tiêm truyền

• Nếu ấn phím Purge trong khoảng 1,5 giây sau khi nhả ra, chế độ bolus bằng ấn
và giữ phím vẫn tiếp tục và thể tích bolus đã truyền vẫn được duy trì
• Nếu quá 1,5 giây sau khi nhả phím Purge, màn hình sẽ quay lại hiển thị tốc độ
• Khi ấn phím Purge, màn hình thể tích dịch đã truyền sẽ hiển thị thể tích dịch
bolus. Khi nhả phím Purge ra, màn hình sẽ hiển thị tổng lượng dịch đã truyền
(Thể tích bolus đã truyền được cộng dồn vào thành tổng lượng dịch đã truyền)
• Khi truyền bolus trong khi đã hoàn thành việc truyền dịch, việc truyền dịch sẽ bắt
đầu ở tốc độ tương tự như trước khi truyền dịch bolus.
• Báo động đã truyền hết dịch xảy ra nếu thể tích dịch đã truyền đạt đến giá trị
VTBI khi sử dụng chức năng truyền bolus. Việc truyền dịch vẫn liên tục ở tốc độ
KVO (chế độ truyền ven mở)
• Cài đặt tốc độ của bolus bằng ấn và giữ phím vẫn được duy trì và thực hiện cho
lần bolus bằng ấn và giữ phím tiếp theo, tới khi tắt nguồn
• Có thể cài đặt giới hạn trên của thể tích bolus. Để thay đổi nó, hãy liên hệ với kỹ
sư của Terumo.
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 Bolus không ấn và giữ phím

Việc cài đặt VTBI bolus và thời gian VTBI Bolus cho phép tự động tính toán tốc độ dòng chảy Bolus (mL/h) và thực hiện truyền
dịch bolus mà không ấn và giữ phím Purge. (Chức năng Bolus không cần ấn và giữ phím)
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn và giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn.
Lưu ý

• Màn hình Menu 1 hiển thị các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.
• Đặt mức VTBI trước khi cài đặt chức năng này nếu VTBI được kích hoạt
2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn tab
bolus

Phím lựa chọn hiển thị

Bolus tab

Núm xoay
Phím xác nhận

Phím lựa chọn hiển thị

3) Ấn phím xác nhận

4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn bolus
không cần ấn và giữ phím.
Lưu ý
• Xoay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng

Núm xoay
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Phím xác nhận

5) Ấn phím xác nhận
Lưu ý
• Màn hình cài đặt giá trị bolus xuất hiện

• Khi hiển thị màn hình tốc độ, thì màn hình bolus không ấn và giữ phím có thể
được hiển thị bằng cách ấn và giữ phím Lùi/Tắt tiếng và cùng phím Purge được
ấn 2 lần.

6) Quay núm xoay để cài đặt giá trị VTBI bolus.

Tăng giá trị

Giảm giá trị
Núm xoay

Lưu ý
• Có thể cài đặt VTBI bolus trong khoảng dưới đây.
VTBI: 0,01 đến 999,00
• Phải cài đặt VTBI bolus trong khoảng giá trị có được bằng cách trừ đi thể tích dịch
đã truyền từ VTBI

Phím chọn
hiển thị

7) Ấn phím lựa chọn hiển thị để chọn thời gian VTBI bolus hoặc tốc
độ bolus

Thời gian VTBI bolus

Tốc độ bolus
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8) Quay núm xoay để cài đặt thời gian VTBI bolus hoặc tốc độ bolus

Tăng giá trị

Lưu ý
• Thời gian VTBI bolus hoặc tốc độ bolus (mL/h) được tính toán từ Bolus VTBI, và
được hiển thị.
• Biểu tượng sẵn sàng bolus được hiển thị
Biểu tượng sẵn sàng bolus
Giảm giá trị
Núm xoay

Thời gian bolus

Tốc độ bolus
• Tốc độ Bolus có thể được đặt trong dải giá trị sau:
0,01 đến 150,00 ml / h (khi sử dụng xi-lanh 5 mL)
0,01 đến 300,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 10 mL, 20 mL, 30 mL) 0,01
đến 1200,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL)
Bước đặt:
0,01 mL / h (0,01 đến 10,00 ml / h)
0,10 ml / h (10,00 đến 100,00 ml / h)
1,00 mL / h (100,00 đến 1200,00 mL / h)
• Thời gian Bolus VTBI có thể được đặt trong phạm vi dưới đây. Thời
gian Bolus VTBI: 00 phút 01 giây đến 60 phút 00 giây

Thận trọng
• Khi sử dụng chức năng Bolus không ấn và giữ phím, việc cài đặt không thể đưa ra tốc độ được tính toán vượt khỏi
dải tốc độ có thể cài đặt, bởi vậy nó nên được cấu hình lại. Giá trị [----.--] hoặc [0.00] được hiển thị, không cho phép
truyền dịch
Phím Purge

9) Ấn phím Purge để bắt đầu bolus.
Lưu ý
• Đèn báo hoạt động nhấp nháy xanh
• Thể tích bolus đã truyền tăng
• Có giai điệu báo động trong suốt quá trình tiêm
truyền dịch

Đèn báo hoạt động (nháy xanh)
Thể tích đã truyền bolus
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10) Việc truyền bolus kết thúc khi đạt đến giá trị VTBI đã đặt
Kiểm tra
• Màn hình quay lại hiển thị tốc độ khi đã đạt được giá trị VTBI và đã hoàn tất việc
truyền nhanh bolus

Lưu ý
• Khu vực hiển thị thể tích dịch đã truyền hiển thị lượng dịch bolus trong suốt quá
trình truyền dịch, và hiển thị tổng lượng dịch bolus và thể tích đã truyền khi đã đạt
được giá trị VTBI và kết thúc việc truyền nhanh
• Khi việc truyền bolus trong quá trình truyền dịch hoàn tất, việc truyền dịch vẫn tiếp
tục ở tốc độ trước khi truyền bolus.
• Có báo động hoàn tất việc truyền nếu thể tích dịch đã truyền đạt đến giá trị VTBI
khi truyền bolus trong quá trình truyền dịch. Việc truyền dịch vẫn sẽ được duy trì ở
tốc độ KVO
• Ấn mạnh phím Stop để ngừng chế độ truyền nhanh Bolus không cần ấn và giữ
phím
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Thay đổi tốc độ tối đa (chỉ với chế độ TCI)
Có thể thay đổi tốc độ tối đa khi đã ngừng bơm.
Phím chọn
hiển thị

1) Ấn giữ phím chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn

2 giây
hoặc hơn

Phím xác nhận

2) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Màn hình cài đặt hiện tại chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm (đã chọn)

3) Xoay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để chọn menu TCI
‒

Phím chọn hiển thị

Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung trắng

Núm xoay
Phím xác nhận
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Phím xác nhận

5) Ấn phím xác nhận

6) Quay núm xoay để chọn tốc độ tối đa.

Tăng giá trị

Giảm giá trị
Núm xoay

Lưu ý
Có thể cài đặt giới hạn trên của tốc độ trong khoảng 800 đến 1200mL/h
(bước đặt 1mL/h).
Phím xác nhận

7) Ấn phím xác nhận.
Lưu ý

• Màn hình hiển thị trở về màn hình đồ thị.
• Thời gian truyền dịch ban đầu được tính toán sẽ hiển thị trước khi việc truyền dịch
ban đầu bắt đầu
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Chế độ liều nâng cao
Có thể chọn chế độ liều nâng cao từ ba chế độ trong bảng dưới đây tùy theo loại thuốc được chọn. Thư viện phải được đăng ký
trước khi chọn chế độ nâng cao. Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION hoặc Gói phần mềm
TERUFUSION) để đăng ký. Xem trang 64 để biết cách chọn thư viện.
Chế độ liều nâng cao

Chi tiết
Hai liều lượng quy định được luân phiên truyền đi đều đặn cho số bước quy định.

Chế độ tạm ngưng/
gián đoạn

5) Số bước

Tốc độ

3) 1 thời gian quay vòng

2) Liều lượng 2
4)
1) Liều lượng 1

.....
4) Khoảng thời gian tạm ngưng

Thời gian truyền

Thông số nhập
1) Liều lượng 1
2) Liều lượng 2 (Hiển thị: Tốc độ cuối)
3)
4)
5)

Đối với phạm vi liều lượng, xem trang 66. Khi
sử dụng chế độ liều nâng cao, có thể đặt 0,00
cho liều lượng
1 thời gian quay vòng (Hiển thị: thời gian/vòng) 00 giờ 01phút đến 23 giờ 59 phút
Khoảng thời gian (Hiển thị: Thời gian)
00 giờ 01phút đến 23giờ59phút
Số bước (Hiển thị: số bước)
1 đến 255 bước

Tốc độ tiêm truyền dịch tăng hoặc giảm ở các mức được chỉ định (tối đa 10 mức)
Tốc độ

Chế độ đa bước

3) Thời gian

2) Liều lượng 2
.....
4) Số bước
1) Liều lượng 1

Thời gian truyền

Thông số nhập
1) Liều lượng 1
2) Liều lượng 2 (Hiển thị: Tốc độ cuối)
3)
4)

Thời gian (Hiển thị: Thời gian tới tốc độ cuối)
Số bước (Hiển thị: số bước)

Đối với phạm vi liều lượng, xem trang 66. Khi
sử dụng chế độ liều nâng cao, có thể đặt 0,00
cho liều lượng
00 giờ 01phút đến 23giờ59phút
1 đến 10 bước

Việc truyền dịch bắt đầu khi đã qua thời gian chỉ định
Chế độ khởi động chậm

Tốc độ
2) Liều lượng 2
3) Thời gian chậm
1) Liều lượng 1
Thời gian truyền

Input parameters
1) Liều lượng 1
2) Liều lượng 2 (Hiển thị: Tốc độ cuối)
3)

Thời gian chậm (Hiển thị: Thời gian chậm)

Đối với phạm vi liều lượng, xem trang 66. Khi
sử dụng chế độ liều nâng cao, có thể đặt 0,00
cho liều lượng
00 giờ 01phút đến 23giờ59phút

“Liều lượng 1” có thể được cài đặt ở liều lượng trong màn hình cài đặt tốc độ.
Không có quy tắc nào nêu rõ thể tích giữa liều lượng 1 và liều lượng 2 nên lớn hơn.
Nếu một trong liều lượng 1 hoặc 2 không được thiết lập, không thể bắt đầu tiêm truyền.
Liều lượng phải được đặt trong phạm vi cài đặt cho mỗi thư viện.
Kết quả tính toán tốc độ (mL / h) phải ở trong dải cài đặt tốc độ.
Lưu ý
• Khi đăng ký thư viện, xác định phạm vi liều lượng để quyết định loại thuốc và phương pháp liều. (Tùy thuộc vào cài đặt liều
lượng, việc tắc nghẽn có thể xảy ra do sự hình thành huyết khối trong đường tiêm truyền.)
•
•
•
•
•
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1) Tuân thủ bước 1) đến 10) trong mục “Lựa chọn chế độ liều (Thư
viện thuốc)”để lựa chọn tên thư viện, chỉ ra như "Drug2”
trong ví dụ và đặt liều lượng 1
Lưu ý

Biểu tượng chế
độ liều nâng
cao

• Khi sử dụng chế độ liều nâng cao, có thể đặt 0,00 cho liều lượng.
• Xem trang 64 để biết cách chọn thư viện.
• Nếu thư viện đã chọn được bật để chấp nhận chế độ liều nâng cao, thì biểu tượng
liều nâng cao
sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Nếu chế độ liều
nâng cao không được chấp nhận, sẽ không có biểu tượng nào hiển thị.
• Có hai quy trình để chọn chế độ liều nâng cao:

Liều lượng 1

Một là chọn chế độ liều nâng cao trên tab menu của màn hình menu 1. Cách khác
là chọn biểu tượng chế độ liều nâng cao bên dưới “

Thư viện” trong màn hình

chọn chế độ liều, như được mô tả trong các bước sau.
Nếu bạn thực hiện quy trình cũ, hãy chuyển sang bước 6.

2) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn.

Phím chọn
hiển thị

Lưu ý
• Màn hình menu 1 hiển thị và sau đó là màn hình chọn chế độ liều (Dose)
2 giây hoặc
hơn

Phím xác nhận

3)

Press the Confirmation switch.

Lưu ý
• “Library” ("Thư viện") (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái được chọn (xanh đậm)

Phím lựa chọn hiển thị

4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chọn chế
độ liều nâng cao
“ Advanced Dose Mode” được hiển thị dưới
"Thư viện"
Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chuyển sang khung màu trắng

Núm xoay
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Phím xác nhận

5) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Các chế độ liều nâng cao có sẵn được hiển thị

6) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn chế
độ liều nâng cao

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý
• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng

Dial

Phím xác nhận

7) Ấn phím xác nhận

Lưu ý

• Màn hình sẽ chuyển sang màn hình nhập thông số

Chế độ tạm ngưng/ gián đoạn
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8) Quay núm xoay để nhập thông số và ấn phím xác nhận

Tăng giá trị

Lưu ý
• Mỗi khi ấn phím Xác nhận, vùng nhập liệu sẽ chuyển sang vùng tiếp theo.
• Khi ấn nút Back / Mute, việc nhập thông số sẽ bị hủy và màn hình trở về trạng thái
trước đó.

Giảm giá trị
Núm xoay
Phím xác nhận

9) Nhập tất cả các thông số và ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Màn hình xác nhận thông số sẽ xuất hiện

Phím xác nhận

10) Kiểm tra thông số rồi chọn “OK?” và ấn phím xác nhận
Kiểm tra
• Thông số đầu vào là chính xác.
• Màn hình trở về màn hình tốc độ, và biểu tượng của chế độ liều nâng cao đã chọn
được hiển thị ở phía dưới bên trái của màn hình tốc độ.

Biểu tượng của chế độ liều nâng cao
(xem trang 92)
Phím Start

11) Ấn phím Start
Lưu ý

• Việc tiêm truyền đã bắt đầu và được thực hiện ở các cài đặt liều chỉ định.
• Đèn báo hoạt động nhấp nháy màu xanh.
• Thể tích dịch đã tiêm truyền tăng.

Đèn báo hoạt động (nháy xanh)
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Chức năng lịch sử
Với chức năng lịch sử, lịch sử hoạt động (chẳng hạn như ngày tháng, thời gian, tốc độ được cài đặt, khi việc truyền dịch được bắt
đầu hoặc dừng hoặc khi có báo động xảy ra) có thể được kiểm tra. Khả năng lưu trữ tối đa mới nhất là 10.000 sự kiện. Nếu vượt
quá 10.000 sự kiện, các sự kiện cũ nhất sẽ được xóa trước

Lưu ý

• Hiển thị mức sạc pin cho biết trạng thái hiện tại của bất kể lịch sử hoạt động được hiển thị.
• Nếu máy bơm bị rơi thì một bản ghi sốc sẽ được tạo ra trong lịch sử. Bản ghi này sẽ được hiển thị ở phần đầu lịch sử.
Phím lựa chọn hiển thị
Phím
Lùi/ Tắt tiếng

1) Ấn giữ phím Lùi/ Tắt tiếng và phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây
hoặc hơn.
Lưu ý

• Màn hình Menu 2 hiển thị và các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.

2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn tab
lịch sử

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý

• Màn hình lịch sử xuất hiện
Tab lịch sử

Núm xoay

Phím
xác nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Cài đặt hiện tại (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái được chọn (xanh đậm)
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Phím lựa chọn hiển thị

4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn lịch
sử hoạt động muốn tìm.
Lưu ý

• Xoay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chuyển khung màu trắng sang
mục lịch sử hoạt động tiếp theo.
• Một số mục của lịch sử hoạt động được chia ra khi một số nào đó được ấn định.

Núm xoay

5) Ấn phím xác nhận để hiển thị chi tiết lịch sử rồi quay núm xoay
ấn phím chọn hiển thị để chọn lịch sử.

Phím xác nhận hoặc

Lưu ý

• Lịch sử hoạt động được phân loại bởi tình trạng hoạt động, nhận diện bằng màu
sắc ở khu vực dưới của màn hình LCD như hiển thị trong bảng dưới đây.
• Chuyển đổi màn hình
- Như mô tả ở bước 4), sử dụng phím lựa chọn hiển thị hoặc núm xoay để di
chuyển lên hoặc xuống trong danh sách lịch sử
- Ấn phím xác nhận trong danh mục để hiển thị chi tiết lịch sử
- Ấn phím Lùi/ Tắt tiếng trong lịch sử chi tiết để quay lại hiển thị danh sách lịch sử
- Sử dụng phím lựa chọn hiển thị hoặc núm xoay để chi chuyển về lịch sử chi tiết
trước đó hoặc kế tiếp.
Ví dụ về lịch sử hoạt động
Tab thông tin

Màu sắc khu
vực dưới màn
hình LCD

Tình trạng
hoạt động

Trắng

Thông tin lịch sử
hoạt động

Xanh

Lịch sử hoạt
động khi đang
tiêm truyền

Màu trắng

Màu xanh
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Ví dụ về lịch sử hoạt động

Màu sắc khu
vực dưới màn
hình LCD

Tình trạng
hoạt động

Hồng

Lịch sử hoạt
động trong khi
ngừng tiêm

Xanh dương

Lịch sử hoạt động
trong khi purge
hoặc bolus (ấn
hoặc không cần
ấn, giữ phím)

Cam

Lịch sử hoạt
động khi Standby

Hồng

Xanh dương

Cam
Phím chọn
hiển thị

6) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.
Lưu ý

• Cài đặt chính xác ngày giờ theo quy trình được mô tả ở trang 106 trước khi sử
dụng.
2 giây
hoặc hơn
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Chức năng lịch sử hoạt động TCI
Lịch sử hoạt động TCI cung cấp các thông tin như ngày giờ bắt đầu tiêm truyền, các giá trị cài đặt và các biểu đồ. Các bản
ghi của 5 mục gần nhất được lưu trữ. Nếu vượt quá 5 mục, bản ghi sẽ xóa từ mục đầu tiên cũ nhất.

Lưu ý

• Lịch sử hoạt động TCI chi tiết sẽ không có sẵn ở chế độ TCI.
Phím chọn hiển thị
Phím Lùi/
Tắt tiếng

1) Đồng thời ấn giữ phím Lùi/ Tắt tiếng và phím chọn hiển thị trong 2
giây hoặc hơn.

2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để chọn Tab lịch sử
TCI

Phím chọn hiển thị

Tab lịch sử TCI

Dial

Phím xác nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Cài đặt hiện tạo (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái đã chọn (xanh đậm)
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4) Quay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để chọn lịch sử hoạt
động mong muốn.

Phím chọn hiển thị

Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng đến
mục lục sử hoạt động tiếp theo.

Núm xoay

5) Ấn phím xác nhận để hiển thị lịch sử chi tiết và quay núm xoay để
một lịch sử

Phím xác nhận chọn

Lưu ý

• Chuyển đổi màn hình
- Như đã mô tả ở bước 4), có thể sử dụng phím chọn hiển thị hoặc núm xoay để
chị chuyển lên, xuống trong danh mục.
- Ấn phím chọn hiển thị trên lịch sử chi tiết để chọn mục ở dạng đồ thị: nống độ
trong máu (Cpt), trục X, trục Y.
Quay núm xoay ở mục được chọn hiển thị như dưới đây:
Nồng độ đích trong máu (Cpt): chỉ ra các thay đổi ở thời gian đã qua
Trục X, trục Y: Thay đổi các đơn vị đồ thị
- Ấn phím Lùi/ Tắt tiếng ở lịch sử chi tiết để quay trở về hiển thị danh mục

Phím chọn
hiển thị

2 giây
hoặc hơn
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Thay đổi âm lượng
Có thể cài đặt âm lượng chuông báo động, âm lượng bàn phím và báo động kết nối cáp nguồn ở 4 mức.
Loại

Cài đặt âm lượng

Cài đặt mặc định

Âm lượng chuông
báo động

1 đến 3, bước

2

Âm lượng bàn phím

0 đến 3

1

Báo động kết nối
cáp nguồn

0 đến 3

0

Phím lựa chọn hiển thị
Phím lùi/
tắt tiếng

Ghi chú
0 (rất thấp), 1 (thấp), 2 (trung bình), 3 (cao),
Bước (1  2 3)
Mức 3 (cao) là ít nhất 60 dB (A), mức 2 (trung bình) là
trong khoảng (thấp) và (cao), và mức 1 (thấp) là ít nhất
50dB (A)
Phương pháp đo tuân thủ tiêu chuẩn IEC
60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015). Chi tiết, vui
lòng tham khảo IEC 60601-2-24:2012 (EN
60601-2-24:2015).

1) Ấn giữ phím Lùi/ Tắt tiếng và phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây
hoặc hơn
Lưu ý

• Màn hình Menu 2 hiển thị và các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.

2 seconds
or more

2) Quay núm xoay hoặc phím lựa chọn hiển thị để chọn tab
âm lượng

Phím lựa chọn hiển thị

Tab âm lượng

Dial
Giá trị cài đặt hiện tại
Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Khung trắng sẽ hiển thị
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4) Quay núm số hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chọn mục cần
thay đổi.

Phím lựa chọn hiển thị

núm xoay
Phím xác nhận

5) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn.
Lưu ý

• Màn hình mục cần thay đổi sẽ xuất hiện.

Phím lựa chọn hiển thị

6) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn mức
âm lượng.

núm xoay

Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung màu trắng
• Khi con trỏ được đặt ở mức mong muốn, thì sẽ phát ra âm thanh
• Nếu (Bước) cho âm lượng báo động được chọn, các mức âm lượng sẽ tăng lên 3
bước.

Âm lượng chuông báo động
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Phím xác
nhận

7) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn.
Kiểm tra
• Âm lượng được chọn sẽ hiển thị

Phím lựa
chọn hiển thị

8) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.

2 giây
hoặc hơn
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Thay đổi độ sáng màn hình
Có thể cài đặt độ sáng màn hình ở 5 mức (mặc định là ở mức 5)

5 4
Sáng
Phím lựa chọn hiển thị
Phím Lùi/
Tắt tiếng

3

2 1
Tối

1) Ấn giữ phím Lùi/ Tắt tiếng và phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây
hoặc hơn.
Lưu ý

• Màn hình Menu 2 hiển thị và các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.

2 seconds
or more

2) Quay núm xoay hoặc phím lựa chọn hiển thị để chọn tab độ sáng
màn hình

Phím lựa chọn hiển thị

Tab độ sáng màn hình

núm xoay

Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Cài đặt hiện tại (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái được chọn (xanh đậm)
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4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn độ
sáng màn hình.

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý
• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung trắng
• Khi khung trắng được đặt ở độ sáng mong muốn, thì độ sáng đó sẽ hiển thị

núm xoay

Phím xác
nhận

5) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn.
Kiểm tra
• Màn hình LCD hiển thị độ sáng được chọn

Phím lựa
chọn hiển thị

6) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.

2 giây
hoặc hơn
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Cài đặt ngày, giờ
Ngày, giờ có thể được cài đặt gồm: năm, tháng, ngày, giờ, phút.
Phím lựa chọn hiển thị
Phím lùi/tắt
tiếng

1) Ấn giữ đồng thời phím Lùi/ Tắt tiếng và phím lựa chọn hiển thị
trong 2 giây hoặc hơn.
Lưu ý

• Màn hình Menu 2 hiển thị và các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.

2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc phím lựa chọn hiển thị để chọn tab
ngày, giờ

Phím lựa chọn hiển thị

núm xoay

Tab ngày, giờ

Confirmation
switch

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý
• Năm, tháng, ngày được hiển thị ở màu xanh đậm (đã chọn).

4) Quay núm xoay thể thay đổi ngày.

Tăng giá trị

Giảm giá trị
núm xoay
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Phím xác
nhận

5) Ấn phím xác nhận.
Lưu ý
• Việc cài đặt ngày được xác nhận và giờ - phút được hiển thị ở màu xanh đậm (đã chọn)

6) Quay núm xoay thể thay đổi giờ.

Tăng giá trị

Giảm giá trị
núm xoay

Lưu ý

• Khi ấn phím Lùi/ Tắt tiếng, việc nhập liệu sẽ bị hủy và màn hình quay lại trạng
thái trước đó.
Phím xác
nhận

7) Ấn phím xác nhận.
Lưu ý

• Việc cài đặt thời gian được xác nhận và màn hình menu 2 xuất hiện với các biểu
tượng trong trạng thái đã chọn.
• Thời gian được đặt thành 00 giây.

Phím lựa
chọn hiển thị

8) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.

2 giây
hoặc hơn
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Profile
Profile cho phép các loại thuốc được phân loại theo cách sử dụng của chúng và cần được đăng ký trong phần mềm thư viện thuốc.
Việc chọn một Profile có thể giới hạn các loại thuốc có sẵn cho mỗi Profile cá nhân. Có thể đăng ký tối đa 30 Profile. Chỉ có thể
chọn các Profile nếu thư viện được tải lên máy bơm.
Xem trang 64 để biết cách chọn thư viện.
Phím lựa chọn hiển thị
Phím lùi/
tắt tiếng

1) Ấn giữ đồng thời phím Lùi/ Tắt tiếng và phím lựa chọn hiển thị
trong 2 giây hoặc hơn.
Lưu ý

• Màn hình Menu 2 hiển thị và các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.

2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc phím lựa chọn hiển thị để chọn tab
profile
Nếu không đăng ký thư viện hoặc profile, thì tab profile
sẽ không hiển thị.

Phím lựa chọn hiển thị

Profile tab

núm xoay

Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý
• Cài đặt hiện tại (xanh nhạt) sẽ chuyển sang trạng thái được chọn (xanh đậm)
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4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để lựa chọn profile

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung trắng

núm xoay

Phím xác
nhận

5) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn.

Kiểm tra
• Trong "Thư viện thuốc", chỉ những loại thuốc đã được cài vào profile được chọn mới
được dùng (Xem trang 64).

Lưu ý
• Xem phần mềm chuyên dụng (Bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION hoặc gói
phần mềm TERUFUSION) để cài đặt profile và đăng ký từng loại thuốc.
Phím lựa
chọn hiển thị

6) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.
Lưu ý
• Khi nguồn AC được cấp, profile đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình LCD
sau khi tắt nguồn.

2 giây
hoặc hơn
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Môi trường giao tiếp
Mạng LAN không dây có thể được BẬT/TẮT và môi trường giao tiếp có thể được thiết lập. Có thể đăng ký tối đa 10 môi trường
giao tiếp.

 Cài đặt môi trường giao tiếp

Để biết chi tiết về cách đăng ký cài đặt môi trường giao tiếp cho thiết bị bơm, hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào
tạo của TERUMO.
Phím lựa chọn hiển thị
Phím lùi/
tắt tiếng

1) Ấn giữ đồng thời phím Lùi/ Tắt tiếng và phím lựa chọn hiển thị
trong 2 giây hoặc hơn.
Lưu ý

• Màn hình Menu 2 hiển thị và các biểu tượng sẵn sàng để được chọn.

2 giây
hoặc hơn

2) Quay núm xoay hoặc phím lựa chọn hiển thị để chọn tab môi
trường giao tiếp

Phím lựa chọn hiển thị

Tab môi trường giao tiếp

núm xoay
Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận
Lưu ý

• Trạng thái thay đổi từ lựa chọn biểu tượng (màu lam nhạt) sang lựa chọn mục
(khung màu trắng).
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Phím xác
nhận

4) Kiểm tra xem "Lựa chọn chế độ giao tiếp" đã được chọn chưa, rồi
ấn phím xác nhận

5) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chọn môi
trường giao tiếp bạn muốn và cài đặt từ danh mục của các môi
trường giao tiếp được đăng ký.

Phím lựa chọn hiển thị

núm xoay

Lưu ý
• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung trắng.
• Các môi trường giao tiếp được chỉ định bị hạn chế tùy thuộc vào cấu hình đã
đặt.
Phím xác
nhận

6) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn.
Kiểm tra

• Số môi trường giao tiếp hiển thị trên màn hình.
Số môi trường
giao tiếp

Phím lựa chọn
hiển thị

7) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.

2 giây
hoặc hơn
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 Cài đặt BẬT/ TẮT mạng LAN
1)
2)

Phím lựa chọn hiển thị

Thực hiện theo các bước từ 1) đến 3) của “Môi trường
giao tiếp” (trang 110) để hiển thị màn hình cài đặt môi
trường giao tiếp.
Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chọn

Lưu ý

• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung trắng.

núm xoay

Phím xác
nhận

3) Ấn phím xác nhận

4) Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để chọn BẬT/ TẮT

Phím lựa chọn hiển thị

Lưu ý

• Cài đặt hiện tại được chọn (xanh đậm).
• Quay núm xoay hoặc ấn phím lựa chọn hiển thị để di chuyển khung trắng.

núm xoay

Phím xác
nhận

5) Ấn phím xác nhận để xác nhận lựa chọn.
Kiểm tra
• Cài đặt mạng LAN không dây đã chọn hiển thị
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Phím lựa
hiển thị

6) Ấn giữ phím lựa chọn hiển thị trong 2 giây hoặc hơn để quay về
màn hình tốc độ.

2 giây
hoặc hơn
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Tổng quan
Sử dụng giao tiếp hồng ngoại (IrDA), hoặc mạng LAN không dây để truyền dẫn tình trạng của bơm tới hệ thống mạng (ví dụ hệ
thống theo dõi hoặc CIS). (Tình trạng của bơm không thể thay đổi từ hệ thống mạng.)
Đảm bảo rằng hệ thống mạng và bơm sử dụng cùng điều kiện giao tiếp.
Danh sách thông số kỹ thuật giao tiếp
Giao tiếp hồng ngoại

Phương thức giao tiếp

Mạng LAN không dây

(IrDA)

Tốc độ truyền dẫn

115200bps

IEEE802.11b: 1Mbps đến 11Mbps
IEEE802.11g*: 6Mbps đến 54Mbps
IEEE802.11n*: 6.5Mbps đến 72.2Mbps

Chiều dài dữ liệu

8 bits

-

Bit bắt đầu

1 bit

-

Bit kết thúc

2 bits

-

Kiểm tra chẵn lẻ

None

-

Tần số (Châu Âu)

-

2412 MHz (ch1) đến 2472 MHz (ch13)

Lược đồ mã hóa

-

WPA2 (AES/TKIP), WPA (AES/TKIP), WEP

Chế độ hoạt động

-

Chế độ hạ tầng

Tiêu chuẩn LAN

-

IEEE802.11b/g/n*

* IEEE802.11g/n chỉ áp dụng cho số catalog: TE*SS835Txx.
Ký tự chữ và số được nhập cho ký tự x trong số catalog

Thận trọng
Khi thiết bị này được kết nối với các thiết bị khác, đặc biệt lưu ý những điều sau:
1. Khi nối sản phẩm với thiết bị y tế hoặc hệ thống mạng khác, đảm bảo tuân thủ theo IEC 60601-1:2005+A1:2012 (EN
60601-1:2006+A1:2013) và IEC 60601-1-2:2007 (EN 60601-1:2007) trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn hệ thống.
2. Nếu nối thiết bị với hệ thống mạng hoặc các thiết bị khác, để an toàn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật của thiết bị được khuyến
cáo. Hơn nữa, hãy sử dụng các sản phẩm cáp kết nối tương thích EMI.
3. Khi sử dụng chức năng giao tiếp bên ngoài, đặc biệt chú ý, do nó dễ bị ảnh hưởng bởi dao mổ radio, điện thoại di động,
thiết bị vô tuyến, máy khử rung tim ... Thường xuyên kiểm tra xem sản phẩm này có hoạt động bình thường hay không.
4. Khi sử dụng chức năng giao tiếp mạng LAN không dây, nên xem xét sự ảnh hưởng đến các thiết bị khác do nhiễu sóng
radio. [Nó có thể ảnh hưởng đến các thiết bị khác.]
5. Khi kết nối sản phẩm này với mạng, các cài đặt cho sản phẩm và hệ thống mạng cần phải tương thích. Liên hệ với chuyên
gia của nhà cung cấp để có những cài đặt chính xác và chỉ cho phép quản trị viên hệ thống thực hiện cài đặt. [Việc không kết
nối với cài đặt chính xác có thể dẫn đến ảnh hưởng đến chức năng hoặc hiệu suất ban đầu của sản phẩm và ảnh hưởng đến
hệ thống mạng.]
• Kết nối với mạng bao gồm các thiết bị khác có thể gây ra những rủi ro không lường trước và không được chấp nhận đối với
bệnh nhân, người dùng hoặc người thứ ba. Hãy chắc chắn xác định, phân tích, đánh giá và kiểm soát những rủi ro đó.
• Các thay đổi tiếp theo đối với mạng lưới CNTT có thể giới thiệu những rủi ro mới và cần phân tích bổ sung.
- Các thay đổi của cấu hình mạng CNTT bao gồm:
1. Thay đổi cấu hình mạng IT.
2. Kết nối các mục bổ sung vào mạng CNTT
3. Ngắt kết nối các mục khỏi mạng CNTT
4. Cập nhật thiết bị kết nối với mạng CNTT
5. Nâng cấp thiết bị kết nối với mạng CNTT

Lưu ý
• Thời gian hoạt động bằng cách sử dụng pin bên trong bị giảm khi vừa sử dụng giao tiếp bên ngoài vừa sử dụng pin bên trong.
• Tin nhắn được chỉ định (chức năng nhắn tin miễn phí) có thể được hiển thị trên thiết bị bơm thông qua giao tiếp. (Để biết chi
tiết, hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.)
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Kết nối hệ thống mạng
Quy trình kết nối hệ thống mạng
Thận trọng
• Khi kết nối sản phẩm này với hệ thống mạng hoặc thiết bị khác, để đảm bảo an toàn, hãy kiểm tra thông số kỹ
thuật của nhà sản xuất thiết bị. Ngoài ra, hãy sử dụng các sản phẩm tuân thủ EMI để kết nối.

<IrDA (Đối với giao tiếp hồng ngoại)>
Cố định máy bơm vào Hệ thống Giá đỡ liên lạc TERUFUSION tùy chọn, rồi bật nguồn cả hai để hệ thống máy bơm và giá đỡ tự
động liên lạc với nhau. Xem sách hướng dẫn sử dụng cho hệ thống giá để liên lạc giữa hệ thống giá đỡ và thiết bị bên ngoài.
<Mạng LAN không dây>

1)

Sử dụng bộ quản lý thư viện thuốc TERUFUSION hoặc gói phần mềm TERUFUSION để cài
đặt môi trường giao tiếp cho thiết bị bơm

2)

Chọn một cài đặt môi trường giao tiếp để sử dụng cho thiết bị bơm.

3)

Kích hoạt mạng LAN không dây của thiết bị bơm.

Sơ đồ cấu hình mạng LAN không dây
Mạng LAN dây

Hệ thống
mạng
Mạng LAN không
dây

Hệ thống mạng
(TCP Server)

DHCP server
(Được lắp nếu cần)

Thiết bị
Bơm

Thận trọng
• Khi sử dụng chức năng giao tiếp mạng LAN không dây, cần xem xét hiệu ứng trên thiết bị khác do nhiễu sóng radio.
• Khi kết nối thiết bị này với mạng, cài đặt của thiết bị này và hệ thống mạng cần phải tương thích. Liên hệ với nhà cung
cấp để có cài đặt chính xác và chỉ cho phép quản trị viên hệ thống thực hiện cài đặt.

Lưu ý
• Terumo không đảm bảo việc kết nối này
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Quy trình truyền dẫn
Khi hệ thống mạng gửi một lệnh (REQ: REQUEST) đến máy bơm, bơm phản hồi (REP: REPLY) cho lệnh. Bơm giao tiếp với hệ
thống mạng trên mạng lưới đã được xác định trước (TCP Server) qua mạng LAN không dây.
Sau đây là một ví dụ về chuỗi giao tiếp.
Chuỗi giao tiếp (polling)
Thiết bị bơm

Hệ thống mạng

Yêu cầu (ví dụ tình trạng hoạt động cơ sở)
Phản hồi

Lưu ý

• Không phản hồi giữ liệu nếu không có một ID thiết bị phù hợp (thông tin nhận dạng), nói cách khác, nội dung nhận được không
thể tự đến đúng địa chỉ
• Không thể giao tiếp bằng mạng LAN không dây khi được gắn với giá đỡ và quản lý giao tiếp hồng ngoại IrDA.

Gói
<Định dạng gói>
Sau đây cho thấy định dạng gói.
Định dạng gói.
STX
0x02

Dữ liệu gói (XMLformat)
(Kích cỡ tùy ý)

CRC16
(4byte)

ETX
0x03

(Dữ liệu gói và CRC16 sử dụng mã ASCII)
• STX
0x02 (Cố định)
• Dữ liệu gói
Dữ liệu được viết ở dạng XML (Chi tiết, vui lòng tham khảo “Packet <Packet data>”.)
• CRC16
Việc tính toán phát hiện lỗi cho gói dữ liệu. Đa thức được sử dụng là CRC-16-CCITT.
• ETX
0x03 (Cố định)
• Các phép đo lỗi
Nếu bơm hận được dữ liệu không có STX và/ hoặc ETX, dữ liệu đã nhận trước đây sẽ hết hiệu
lực Nếu bơm hận được dữ liệu có lỗi CRC, dữ liệu đã nhận trước đây sẽ hết hiệu lực.
<Dữ liệu gói>
Đối với XML, chỉ <?xml version="1.0"?> là được phép.
Không sử dụng DOCTYPE.
Một khoảng trống, tab, và bất cứ mã kiểm soát nào kể cả ngắt dòng cũng
không được phép. Ký hiệu tham khảo XML không được hỗ trợ
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• Yêu cầu định dạng dữ liệu gói
Phần sau đây cho thấy định dạng dữ liệu gói yêu cầu được sử dụng khi hệ thống mạng (hoặc Hệ thống Giá Thông tin
TERUFUSION) gửi yêu cầu tới máy bơm.
Định dạng dữ liệu gói
<?xml version="1.0"?>
<REQ>

<DEVID></DEVID>

<CMD></CMD>

</REQ>

• REQ tag:
Tag này và thành phần của nó được yêu cầu.
Tag này chỉ thị một yêu cầu từ hệ thống mạng đến thiết bị bơm.
Thiết bị bơm không đáp trả yêu cầu nếu không có tag này.
• DEVID tag:
Tag này được yêu cầu
Tag này chỉ thị ID của thiết bị bơm.
Thiết bị bơm phản hổi khi có ID của những phần tử phù hợp với bơm.
Khi hệ thống mạng có được ID thiết bị bơm, những phần tử được bỏ qua. Nếu các phần tử được bỏ qua, bơm sẽ phản hồi chỉ
với tag DEVID mà không có điều kiện gì và gửi ID thiết bị của nó như dữ liệu phản hồi.
• CMD tag:
Tag này chỉ thị lệnh và dữ liệu tới bơm
Bơm sẽ phản hồi tới một CMD tag.
Chi tiết về lệnh và dữ liệu, xem trang 118
Phần tử này được chuyển đổi bằng cách sử dụng Base64.
• Định dạng dữ liệu gói phản hồi
Thông tin dưới đây sẽ chỉ ra định dạng dữ liệu gói phản hồi được sử dụng khi bơm phản hồi tới gói yêu cầu.
Định dạng dữ liệu gói phản hồi
<?xml version="1.0"?>
<REP>

<DEVID></DEVID>

<CMD></CMD>

</REP>

• REP tag:
Tag này chỉ thị phàn hồi từ bơm tới lệnh yêu cầu được gửi đi bởi hệ thống mạng.
• DEVID tag:
Tag này chỉ thị ID của bơm.
• CMD tag:
Tag này chỉ thị lệnh và dữ liệu từ bơm tới lệnh yêu cầu.
Chi tiết về lệnh và dữ liệu , xem trang này, mục "Định dạng lệnh <Phản hồi> Command Format <Reply>”.
Phần tử được chuyển đổi bằng cách sử dụng Base64.
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Định dạng lệnh
<Yêu cầu>
Dưới đây chỉ ra định dạng của lệnh yêu cầu nhận được bởi bơm.
Lệnh yêu cầu được sử dụng như một nhân tốt của tag CMD của định dạng gói yêu cầu.
Định dạng lệnh yêu cầu
Chuỗi

Lệnh

Lệnh bổ trợ

Dữ liệu

• Chuỗi:
Đối với lệnh từ hệ thống mạng: 0x00-0x7E
Đối với hệ thống giá đỡ giao tiếp TERUFUSION: 0x80-0xFE.
Số chuỗi là: 0xFF và 0x7F.
• Lệnh:
Chi tiết, xem trang 119 "Định dạng dữ liệu" (“Data Format”).
• Lệnh bổ trợ:
Chi tiết, xem trang 119 "Định dạng dữ liệu" (“Data Format”).
• Dữ liệu:
Dữ liệu được gửi theo lệnh hoặc lệnh bổ trợ.
Chi tiết, xem trang 119 "Định dạng dữ liệu" (“Data Format”).
<Phản hồi>
Dưới đây chỉ ra định dạng của lệnh phản hồi mà bơm gửi đi.
Lệnh phản hồi được sử dụng như một yếu tố của tag CMD của định dạng gói phản hồi
Định dạng dữ liệu gói
Chuỗi

Lệnh

Lệnh bổ trợ

Kết quả

Dữ liệu

• Chuỗi:
Bơm gửi đi giá trị tương tự như số chuỗi của lệnh yêu cầu nhận được.
• Lệnh:
Bơm gửi đi giá trị tương tự với lệnh yêu cầu nhận được.
• Lệnh bổ trợ:
Bơm gửi đi giá trị tương tự với lệnh bổ trợ của lệnh yêu cầu nhận được.
• Kết quả thực hiện:
Khi bơm nhận được lệnh yêu cầu và xử lý thành công, bơm sẽ gửi “0x00” chỉ thị thực hiện thành công
Nếu lệnh yêu cầu không thực hiện được do lỗi, bơm sẽ gửi một giá trị giữa 0x11 và 0x15 như một kết quả thực hiện.
Bảng dưới đây sẽ nêu ra kết quả thực hiện
Mục
Kết quả thực hiện

Cỡ
1

Chi tiết
0x00: Xử lý thành công
0x11: Lệnh và lệnh dự phòng không thể được nhận ra hoặc xác định
0x12: Lệnh sẽ hết hiệu lực, không thể thực hiện.
0x13: Thông báo ngắn
0x14: Thông báo dài
0x15: Thông số không nằm trong dải.

• Dữ liệu:
Nếu thực hiện thành công (0x00), bơm sẽ gửi kết quả xử lý theo lệnh và lệnh dự phòng được yêu cầu.
Nếu không thể thực hiện do lỗi (0x11, 0x12, 0x14, 0x15), bơm sẽ gửi lệnh và lệnh dự phòng được yêu cầu.
Nếu không thể thực hiện do lỗi (0x13), bơm sẽ gửi 0x000000.
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Định dạng dữ liệu
<Yêu cầu tình trạng hoạt động cơ bản>
• Tổng quan
Tình trạng hoạt động cơ bản hiên tại của bơm có được
: 0x01
• Lệnh
• Lệnh bổ trợ : 0x0000: ình trạng hoạt động cơ bản được yêu cầu
• Dữ liệu
Hệ thống mạng  Bơm
: Không
Hệ thống mạng : với dữ liệu (Xem bên dưới)
Bơm 
Bảng dưới đây chỉ ra chi tiết "Tình trạng hoạt động cơ bản" của dữ liệu:
Basic operating status (Do not handle reserved data.)
Mục

Cỡ (Byte)

Chi tiết

Phiên bản phần mềm

2

Range: 0x0000-0xFFFF

Tính trạng hoạt động
cơ bản

1

trên 4 bits

dưới 4 bits

0x0

Ngừng

(Reserved)

0x1

Khởi động

(Reserved)

0x2

Chế độ chờ

(Reserved)

0x3

Đuổi khí purge

(Reserved)

0x4

Truyền nhanh bolus ấn phím

(Reserved)

0x5

Truyền nhanh bolus không ấn phím

(Reserved)

0x6-0xF

(Reserved)

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

Thông tin báo động

3

b0 (đặt thấp)

Báo động thông báo tắt máy

b1

Báo động ngắt kết nối

b2

Báo động hoàn tất việc truyền

b3

Báo động tắc nghẽn

b4

Báo động xi-lanh lắp không đúng

b5

Báo động đuôi xi-lanh lắp không đúng

b6

Báo động đặt bộ giữ đuôi xi-lanh không đúng

b7

Báo động xi-lanh lắp không đúng

b8

Báo động gần hết dịch

b9-b12

(Reserved)

b13

Báo động lỗi nguồn

b14

(Reserved)

b15

Chức năng phát hiện nguồn điện AC

b16

Báo động chưa cài tốc độ truyền

b17

Báo động tốc độ truyền lớn hơn thể tích dịch định truyền

b18

Báo động chưa cài VTBI

b19

Báo động hết pin

b20

Gợi nhớ ấn phim Start

b21

Báo động áp lực

b22

Thời gian bảo trì

b23 (đặt cao)

Báo động lỗi/ thời gian thay pin

1 bit được sử dụng cho từng mục. (“1” chỉ thị kích hoạt.)
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Mục
Tình trạng nguồn

Màn hình theo dõi
hoạt động

Cỡ (Byte)
1

1

Chi tiết
b0-b3 (đặt thấp)

Mức pin
0x0: (Reserved)
0x1: Mức pin còn lại. 1 vạch
0x2: Mức pin còn lại. 2 vạch
0x3: Mức pin còn lại. 3 vạch
0x4: Mức pin còn lại. 4 vạch
0x5: Mức pin còn lại. 5 vạch
0x6-0xF: (Reserved)

b4-b5

Loại nguồn
0x0:
Pin
0x1:
Nguồn AC
0x2-0x3: (Reserved)

b6-b7 (đặt cao)

Pin dự phòng
0x0:
(Reserved)
0x1:
Pin dự phòng, bình thường
0x2:
Pin dự phòng, bất thường
0x3:
(Reserved)

b0-b1 (đặt thấp)

Theo dõi tắc nghẽn (0x0: 0%, 0x1: 25%, 0x2:
50%, 0x3: 75%)

b2

(Reserved)

b3

Tình trạng âm thanh báo động (0: không có
âm thanh, 1: có âm thanh)

b4

Tình trạng khóa bàn phím (0: không khóa, 1: Khóa)

b5

Theo dõi tình trạng đuôi xi-lanh (0: Khóa, 1: Mở)

b6

(Reserved)

b7 (đặt cao)

(Reserved)

1 bit được sử dụng cho b2 - b7. (“1” chỉ thị kích hoạt.)
Tình trạng xi-lanh

1

0x0

Không

0x1

(Reserved)

0x2

5 mL

0x3

10 mL

0x4

20 mL

0x5

30 mL

0x6

50/60 mL

0x7-0xFF

(Reserved)

Tốc độ

3

Giá trị gấp 100 lần tốc độ cài đặt

Thể tích dịch đã truyền

3

Giá trị gấp 100 lần thể tích dịch đã truyền

VTBI

3

Giá trị gấp 10 lần thể tích dịch định truyền VTBI
Cố định: 0xFFFFFF
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0xEEEEEE

Liều lượng

3

Giá trị gấp 100 lần liều lượng

Đơn vị liều

1

0x00: mL/h
0x04: μg/kg/min
0x08: mg/kg/h

Cân nặng

2

Giá trị gấp 10 lần cân nặng
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0xFFFF

Dịch pha loãng

3

Giá trị gấp 100 lần dịch pha loãng
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0x000000

Đơn vị dịch pha loãng

1

0x13: mg/mL
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0x00
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Mục

Cỡ (Byte)

Chi tiết

Phiên bản thư viện thuốc 2

Phiên bản thư viện thuốc
Thư viện thuốc được đăng ký: 0x0001-0xFFFF
Thư viện thuốc không được đăng ký: 0x0000

Số thư viện thuốc

2

Số thư viện thuốc
Lựa chọn chế độ liều (chế độ cân nặng) số .1 (μg/kg/min): 0x0FFD
Lựa chọn chế độ liều (chế độ cân nặng) số .2 (mg/kg/h): 0x0FFE
Lựa chọn chế độ liều (chế độ cân nặng) số .3 (mg/kg/h+DIPRIVAN): 0x0FFC
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0x0000

Cài đặt áp lực báo
tắc

1

bit0-bit3: Cài đặt áp lực báo tắc. 1 to 10.
Dải áp lực báo tắc: 0x01-0x0A
bit7: Cài đặt áp lực báo tắc 1 = Ở 10 mức
(bit4-bit6: Reserved)

Tốc độ khi ấn và giữ
phím

2

100.00 đến 1200.00 mL/h (bước đặt 100 mL/h)

Bolus VTBI không cần
ấn và giữ phím

3

Giá trị gấp 100 lần thể tích dịch định truyền bolus
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0x000000

Thời gian truyền bolus
không ấn và giữ phím

2

0 đến 3600 giây (bước đặt 1 giây)
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0x0000

Tốc độ truyền blous khi 3
không ấn và giữ phím

Giá trị gấp 100 lần tốc độ
Giá trị không hợp lệ (khi chức năng bị tắt): 0x000000

Số nhãn xi-lanh

1

Số nhãn của xi-lanh được chọn

(Reserved)

2

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

Tuổi

1

16 đến 100: bước đặt 1 năm
Dải: 0x10-0x64
Không cài đặt tuổi (cài đặt sẽ được xóa): 0xFF

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

Sự pha loãng đích

2

Giá trị gấp 100 lần độ pha loãng (μg/mL) 0.00 đến 15.00 (bước đặt 0.01)
Dải: 0x0000-0x05DC
Khi chế độ liều ngoài TCI được chọn: 0x0000

(Reserved)

1

(Reserved)

Nồng độ hồi tỉnh

2

Giá trị gấp 100 lần độ pha loãng (μg/mL) 0.00 đến 15.00 (bước đặt 0.01)
Dải: 0x0000-0x05DC
Khi chế độ liều ngoài TCI được chọn: 0x0000

(Reserved)

1

(Reserved)

Tốc độ tối đa

3

Giá trị gấp 100 lần tốc độ tối đa (mL/h) 0.00 đến 1200.00 (bước đặt 0.01)
Dải: 0x000000-0x01D4C0
Khi không đặt tốc độ tối đa hoặc chế độ liều ngoài TCI được chọn:
0x000000

Nồng độ trong máu

3

Giá trị gấp 100 lần độ pha loãng (μg/mL) 0.00 đến 15.00 (0.01 step)
Dải: 0x000000-0x0005DC
Khi chọn chế độ liều ngoài TCI: 0x000000

Nồng độ vị trí tác dụng

2

Giá trị gấp 100 lần độ pha loãng (μg/mL) 0.00 đến 15.00 (0.01 step)
Dải: 0x0000-0x05DC
Khi chọn chế độ liều ngoài TCI: 0x0000

121

Các chức năng giao tiếp bên ngoài

Mục

Cỡ (Byte)

Chi tiết

Thời gian hồi tỉnh
dự đoán

3

Giờ: Phút: Giây 00:00:00 đến 99:59:59
Dải: 0x000000-0x995959
Khi chưa đặt tốc độ ban đầu hoặc khi chọn chế độ liều ngoài chế độ
TCI: 0x000000

Thời gian đã qua

3

Giờ: Phtus: Giây 00:00:00 đến 99:59:59
Dải: 0x000000-0x995959
Trước khi bắt đầu truyền dịch lần đầu ở chế độ TCI hoặc khi chế độ liều
ngoài chế độ TCI được chọn: 0x000000

(Reserved)

2

(Reserved)

(Reserved)

2

(Reserved)

Thể tích dịch đã
truyền bằng TCI

2

Các giá trị khối lượng (mg) của thể tích dịch đã truyền: 0 đến 65535 (bước đặt 1)
Dải: 0x0000-0xFFFF
Khi chế độ liều ngoài chế độ TCI được chọn: 0x0000

(Reserved)

1

(Reserved)

Tổng số byte

82

* Chi tiết, vui lòng liên hệ kỹ thuật viên của Terumo
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Định dạng của gói chuyển đổi và nhận
Khi một hệ thống mạn giao tiếp với bơm, màn hình nhận được ID thiết bị từ việc nhận diện bơm của nó. Sau đó, màn hình theo dõi
sẽ bắt đầu giao tiếp với bơm.
Bảng dưới đây chỉ ra định dạng của gói giao tiếp.

1. Yêu cầu ID thiết bị (hệ thống mạng  thiết bị bơm)
Ví dụ dữ liệu
[STX]<?xml version="1.0"?><REQ><DEVID></DEVID></REQ>8411[ETX]
Lưu ý) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* Trong trường hợp này, CRC là “8411”.

2. Phản hồi ID thiết bị (thiết bị bơm  hệ thống mạng)
Ví dụ dữ liệu
[STX]<?xml version="1.0"?><REP><DEVID>000100700000001201000001</DEVID></REP>D38C[ETX]
Lưu ý) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* Đây là một ví dụ về phản hồi khi ID thiết bị là “000100700000001201000001”.
Trong trường hợp này, CRC là “D38C”.

3. Yêu cầu tính trạng hoạt động cơ bản (hệ thống mạng  thiết bị bơm)
Ví dụ dữ liệu
[STX]<?xml version="1.0"?><REQ><DEVID>000100700000001201000001</DEVID><CMD>AQEAAA==</CMD></REQ>
A9A4[ETX]
Lưu ý) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* Đây là một ví dụ về phản hồi khi ID thiết bị là “000100700000001201000001”, số chuỗi là
“01”, lệnh là “01”, và lệnh dự phòng là “0000”. Trong trường hợp
này, CRC là “A9A4”.

4. Phản hồi tình trạng hoạt động cơ bản (thiết bị bơm  hệ thống mạng)
Ví dụ dữ liệu
[STX]<?xml version="1.0"?><REP><DEVID>000100700000001201000001</DEVID><CMD>AAEAAAADCQAQAAAAAFVA
BgAAAAAAAO7u7gAAAAgB9AAD6BOZmQAAAgAAAAAAAAAAAAAJAAEBAAAo////ASwSAHj6AdTAAAAAAAAAAAAAA
AAAIwAQAAAT</CMD></REP>A56C[ETX]
Lưu ý) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* Đây là ví dụ về phản hồi khi ngừng bơm
Trong trường hợp này, CRC là “A56C”.
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Để đảm bảo việc sử dụng an toàn bơm truyền, hãy đảm bảo rằng nó được làm sạch và kiểm tra sau khi sử dụng và được lưu
trữ trong một môi trường thích hợp. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ hư hỏng hoặc trục trặc nào, ngay lập tức ngừng sử dụng máy bơm
và liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.

Làm sạch
Thận trọng
• Làm sạch đầu cắm nguồn AC, kẹp giữ thân xi-lanh và lẫy giữ đuôi xi-lanh thường xuyên. Việc không thực hiện vệ sinh
thường xuyên có thể dẫn đến hư hỏng, hỏng hóc hoặc trục trặc cho / của thiết bị này.
• Nếu bất kỳ bộ phận nào (kẹp thân xi-lanh, bộ lẫy giữ đuôi xi-lanh, vv ..) của thiết bị này cần phải được tháo ra để làm
sạch, hãy liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO.
• Khi khử trùng, không sử dụng máy tiệt trùng. Sử dụng một miếng gạc (tẩm với dung dịch sát trùng) để lau thiết bị, và
lau sạch dung dịch khử trùng bằng gạc (tẩm bằng nước lạnh / ấm), sau đó lau sạch hoàn toàn độ ẩm bằng vải mềm
khô.
• Trước khi vệ sinh, luôn tắt nguồn và ngắt kết nối cáp nguồn AC. Nếu không, nó có thể gây ra điện giật. Khi nguồn AC
được cung cấp bởi hệ thống giá đỡ tùy chọn (Model: TE-RS700, TE-RS800, TE-RS811), trước tiên hãy tháo máy bơm
khỏi hệ thống giá đỡ, sau đó tiến hành vệ sinh.
• Nếu có bất kỳ dịch khô nào, việc tiêm truyền hoặc phát hiện báo động có thể không hoạt động chính xác hoặc có thể
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của phần kẹp thân xi-lanh và / hoặc kẹp cọc tuyền. Nếu có dính dịch truyền,
hãy làm sạch ngay bằng tăm bông.
• Không lau bằng cồn chưa được chỉ định, các dung môi hữu cơ khác như chất pha loãng, hoặc povidone-iodine. Sử
dụng dung môi hữu cơ hoặc bất kỳ dung dịch khử trùng nào khác với dung dịch được phép sử dụng có thể dẫn đến lỗi
hoặc hư hỏng thiết bị này.
• Không sử dụng máy sấy điện để làm khô thiết bị này. Thiết bị này có thể bị hỏng.
• Thiết bị này và kẹp cọc truyền không có cấu trúc chống thấm. Do đó, không rửa dưới vòi nước chảy hoặc ngâm trong
nước. Nó có thể gây lỗi hoặc hỏng hóc của thiết bị.
• Nếu kẹp tai xi-lanh hoặc đuôi xi-lanh khó di chuyển hoặc bị bẩn, nó phải được làm sạch bằng vải mềm ẩm (không ướt).
Ví dụ về các chất tẩy rửa (tên thành phần) có thể được sử dụng được liệt kê dưới đây.
Ví dụ về các chất làm sạch (Tên thành phần)
Tên thành phần

Độ pha loãng (e.g.)

Chlorhexidine gluconate

5%

Benzalkonium chloride

10%

Ethanol*

76.9 - 81.4vol%

Khi sử dụng chất tẩy rửa, hãy làm theo hướng dẫn sử dụng của từng chất (liên quan đến độ pha loãng, vv).
* Không sử dụng ethanol để khử trùng các bộ
phận sau:
• Kẹp cọc truyền một chạm (chỉ các phần
được chỉ định) Để biết chi tiết, xem trang
125.
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Làm sạch các bộ phận
Sau khi sử dụng, làm sạch các bộ phận như hướng dẫn dưới đây
Vệ sinh đầu nối AC
Lau nhẹ bụi bẩn bằng tăm bông hoặc
vải ẩm (không bị ướt).

Thận trọng
• Sau khi làm sạch, AC phải khô
hoàng toàn trước khi sử dụng.
Nếu không, có thể xảy ra điện
giật hoặc đoản mạch dẫn đến
hỏng sản phẩm

Làm sạch mặt bảng điều khiển .

Vệ sinh bên ngoài bơm và núm xoay
Lau bằng vải mềm ẩm (không ướt).
Khi khử trùng, hãy sử dụng chất khử trùng được chỉ
định. Núm xoay được cố định vào thân máy bơm
bằng nam châm. Tháo nó ra theo quy trình dưới đây
trước khi làm sạch
Cách tháo núm xoay
1. Xoay rãnh của núm xoay sang mặt sau của thiết bị.
2. Đặt một tuốc-nơ-vít đầu dẹt vào rãnh của núm xoay
rồi đẩy nó ra ngoài.
3. Tháo núm xoay và lau sạch thân núm xoay
Tra mỡ vào thân. Không lau nó đi.
4. Khi đã làm sạch, hãy lắp núm xoay vào thân máy
5. Sau khi khớp, hãy bật nguồn.

Lau bằng vải mềm ẩm (không ướt)
Kiểm tra xem có thể cài đặt tốc độ... hay
không

Thận trọng
• Không chà xát bề mặt bảng điều khiển bằng vật cứng.
• Không chà xát bằng vật cứng như kẹp hoặc vật sắc nhọn.
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Làm sạch kẹp cọc truyền
Tháo kẹp cọc truyền khỏi bơm. Lau bằng vải mềm
ẩm (không ướt).
* Không sử dụng ethanol để làm sạch vỏ cao su
và các vị trí trượt được chỉ thị bởi
.

■

Thận trọng
• Không ngâm kẹp cọc truyền trong nước để
làm sạch nó.
Vị trí trượt

Vỏ cao su
• Kẹp cọc
truyền

Lau sạch kẹp giữ thân xi-lanh
Lau bằng bông tâm hoặc
vải mềm ẩm (không ướt).
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Lau sạch khe đặt tai xi-lanh và
kẹp tai xi-lanh
Lau bằng vải mềm ẩm (không ướt).

• Kẹp cọc truyền 1 chạm
TERUFUSION (Chọn
thêm)

Lau sạch bộ bảo vệ bằng cao su
và xung quanh bộ bảo vệ này.
Lau bằng vải mềm ẩm (không ướt).

Sau sử dụng

Lưu trữ
Sau khi kiểm tra máy bơm, lưu trữ nó trong một môi trường phù hợp với các điều kiện lưu trữ sau đây.
Nhiệt độ:
-20°C đến 45°C
Độ ẩm
10% : to 95%RH (không ngưng tụ)
Áp suất khí quyển: 50 đến 106kPa (500 đến 1060hPa)
Đảm bảo rằng pin đã được sạc để chuẩn bị cho lần sử dụng tiếp theo.

Cảnh báo
• Vì sản phẩm này không có cấu trúc kín, nên không được sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường có khí hoạt động
(bao gồm khí tiệt trùng), môi trường phun sương, môi trường có độ ẩm cao, vv. Không nên ngâm vào nước. Nếu các
thành phần điện tử bên trong sản phẩm bị ảnh hưởng, có thể làm hư hỏng và dần dần sẽ gây ra lỗi cho sản phẩm.
• Không được sử dụng hoặc lưu trữ sản phẩm trong môi trường dễ cháy.

Thận trọng
• Không bảo quản sản phẩm ở nơi có độ rung cao, bụi, sương mù hoặc khí ăn mòn.
• Không để sản phẩm trực tiếp ánh sáng mặt trời hoặc tia cực tím trong một thời gian dài, có thể làm sản phẩm bị biến màu,
biến dạng hoặc suy giảm chức năng.
• Không lưu trữ sản phẩm này ở nơi môi trường có áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, hàm lượng muối hoặc hàm
lượng lưu huỳnh có thể gây ra tác động bất lợi.
• Không lưu trữ sản phẩm trong khu vực lưu trữ hóa chất hoặc ở nơi tạo ra khí.
• Khi vận chuyển sản phẩm, tránh bị sốc, rung, bụi, nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ: -20 đến 60 °
C, Độ ẩm: 10 đến 95% RH (không ngưng tụ), Áp suất khí quyển: 50 đến 106kPa (500 đến 1060hPa)
• Nếu pin không được sử dụng trong thời gian dài sau khi sạc, lượng điện giảm do tự xả. Không lưu trữ pin ở trạng thái xả.
Lưu trữ pin còn lại trong trạng thái xả có thể làm giảm tính năng, khiến cho nó không khả dụng trong các tình huống khẩn
cấp.
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Bảo trì và kiểm tra
Các hạng mục bảo trì và kiểm tra bởi kỹ thuật viên của Terumo
Thận trọng
• Nếu quan sát thấy bất kỳ lỗi nào, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với kỹ thuật viên của TERUMO.
• Không tháo rời, thay đổi (bao gồm cả việc can thiệp vào chức năng hoặc hiệu suất thiết bị như chạm vào màn hình LCD
hoặc các phần có thể tháo) để, hoặc sửa chữa thiết bị. Điều này có thể dẫn đến hỏng hóc, hư hỏng hoặc suy giảm hiệu
suất của thiết
• Không sử dụng bất kỳ bộ phận thay thế nào ngoài những bộ phận được chỉ định. Chức năng hoặc hiệu suất ban đầu của
sản phẩm này có thể không đạt được.

Bảo trì định kỳ
Thực hiện kiểm tra bảo trì định kỳ để đảm bảo vận hành an toàn và tuổi thọ lâu nhất của bơm truyền dịch. Liên hệ với nhà phân
phối địa phương để biết chi tiết về tần suất kiểm tra bảo trì.

Từ TERUMO
• Khi yêu cầu sửa chữa hoặc kiểm tra bảo trì, nếu có khả năng lây nhiễm, hãy khử trùng sản phẩm trước.

Thay pin
Các bộ phận được thay thế định kỳ
Trong một khoảng thời gian, pin sẽ dần dần bị hỏng. Vui lòng xem biểu đồ bên dưới để biết lịch thay pin.
Part name
Pin (Pin Lithium-ion)

Elapsed years
Replacement reason
2.5 đến 3 năm • Ngay cả khi đã được sạc, sau một khoảng thời gian ngắn “Báo
động hết pin” vẫn hiển thị và có âm thanh cảnh báo.

Pin phụ (pin nickel-metal-hydride)

1 đến 2 năm

• Báo động nguồn không hoạt động đúng cách.

* Tùy thuộc vào tần suất sử dụng và môi trường sử dụng mà thời gian thay thế cho từng bộ phận có thể thay đổi và việc thay thế
các bộ phận khác so với thời gian thay thế được yêu cầu. Tham khảo ý kiến kỹ thuật viên của Terumo về sự cần thiết và thay
thế.
* Tuổi thọ của thiết bị ít nhất là 6 năm trong trường hợp sử dụng đúng tiêu chuẩn.

Thay thế cầu chì
Sản phẩm này kết hợp một cầu chì bên trong cấu trúc. Để thay thế, hãy liên hệ với kỹ thuật viên của TERUMO.

Chất thải và tái chế
Thiết bị điện và điện tử (EEE) và pin chứa vật liệu, thành phần và chất có thể gây nguy hiểm cho môi trường và gây hại cho sức
khỏe con người nếu thiết bị điện và điện tử thải (WEEE) và pin không được xử lý đúng cách.
Thiết bị điện và điện tử và pin không được thải bỏ với rác thải, thay vào đó phải được thu gom riêng. Bằng cách này, sẽ giảm tác
động tới môi trường mà WEEE và pin được thải bỏ và sẽ có nhiều cơ hội để tái sử dụng, tái chế và khôi phục WEEE và tái chế pin.
Pin Lithium-ion và pin nickel-metal-hydride phải được loại bỏ khỏi thiết bị bởi các kỹ thuật viên của TERUMO. Vui lòng liên hệ với
nhà phân phối địa phương .
Khi hết hạn sử dụng, vui long loại bỏ thiết bị và pin theo các quy định của địa phương. Liên hệ với nhà phân phối hoặc quản lý đô
thị địa phương để biết chi tiết về các quy định thu gom hiện tại. Pin lithium dự phòng tích hợp bộ nhớ được thu thập cùng với thiết
bị khi hết hạn sử dụng như WEEE, sẽ được trung tâm tái chế loại bỏ và xử lý.
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Xử lý lỗi
Khi có báo động / lỗi, các yếu tố bên dưới có thể là nguyên nhân. Làm theo quy trình xử lý với từng cảnh báo / lỗi khi xảy ra.

Thận trọng
• Nếu lỗi vẫn tồn tại ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp sau đây, vẫn nghi ngờ có lỗi. Liên hệ với kỹ thuật viên TERUMO
để yêu cầu sửa chữa.
• Ngay cả khi ở cùng điều kiện, thời gian báo động phụ thuộc vào độ nhạy báo động.
• Trước khi ấn phím Khởi động để tiếp tục truyền dịch sau khi hủy báo động, đảm bảo đã kiểm tra tốc độ và cài đặt VTBI.

Lưu ý
• Nếu có báo động khi bật nguồn, màn hình báo động sẽ nhấp nháy nhưng không có âm báo

Quy trình xử lý lỗi
1) Báo động (ví dụ: Báo động ưu tiên cao).

Báo động
Dừng bơm

Báo động hiển thị trên màn hình LCD. Đèn báo hoạt
động nhấp

Báo động

Lưu ý
Màn hình LCD và đèn
• Các mức độ ưu tiên báo động như sau:
báo hoạt động nháy đỏ
(1) Mức độ cao: Đèn báo động nhấp nháy màu đỏ trên màn hình LCD
(2) Mức độ trung bình: Đèn báo động nhấp nháy màu vàng trên màn hình LCD
(3) Mức độ thấp: Đèn báo động lóe sáng màu vàng trên màn hình LCD.
* Tham khảo biểu tượng Báo động ở trang 12 để biết mức độ ưu tiên báo động
• Khi có nhiều hơn một âm thanh báo động cùng lúc, báo động ưu tiên cao hơn sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Hãy chắc
chắn để ngừng tất cả các báo động đã kích hoạt bằng các biện pháp có liên quan.

2) Tắt tiếng và kiểm tra nội dung báo động


Phím Lùi/
Tắt tiếng

Khi tắt âm báo động bằng phím lùi/tắt tiếng, nội dung báo
động sẽ được hiển thị. Nhấn nút Chuyển / Tắt tiếng lần nữa
để quay lại màn hình tốc độ. (Loại báo động nhấp nháy ở
phía dưới màn hình)

Khóa
F

4) Kiểm tra nguyên nhân.

OF

3) Khóa van ba chạc...(nếu sử dụng)




Kiểm tra lỗi/ nguyên nhân từ trang 131 đến trang 142.



5) Loại trừ nguyên nhân. Loại trừ nguyên nhân phù hợp với hướng dẫn từ trang 131 đến trang 142.
6) Mở van ba chạc ... (nếu sử dụng)


Mở
OF

F
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Xử lý lỗi

7) Xác nhận và ấn phím Start
Kiểm tra lưu lượng, VTBI,… và
tiến hành tiếp tục truyền dịch.
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Phím Start

Xử lý lỗi

Báo động ưu tiên cao
 Báo động đuôi xi-lanh lắp không đúng

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình
báo động đuôi xi-lanh lắp
không đúng nhấp nháy màu
đỏ.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp
nháy màu đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng.
• Màn hình LCD: Màn hình báo
động đuôi xi-lanh lắp không
đúng nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp
nháy màu đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Vẫn còn dừng lại.
• Không thể khởi động ngay cả
khi xi-lanh đã được lắp đúng.

Nguyên nhân
• Đuôi xi-lanh đã bị tuột ra
trong quá trình tiêm
truyền dịch

Xử lý
1.
2.

Lắp lại xi-lanh đúng cách. (Xem trang 31 và 49.)
Mồi đường tiêm truyền, đảm bảo rằng đuôi xi-lanh
được giữ trong kẹp giữ thân xi-lanh để ngăn dịch
đang truyền tới bệnh nhân. (Xem trang 37 và 56.)

• Nếu có bất kỳ dịch thuốc nào dính vào, hãy tắt
• Dịch truyền bị dính trên bộ
nguồn và làm sạch đầu phát hiện đuôi xi-lanh.
phát hiện đuôi xi-lanh.
• Sự cố của cảm biến bên trong • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với kỹ thuật
viên dịch vụ được đào tạo của TERUMO để yêu
bộ phát hiện đuôi xi-lanh bị
cầu sửa chữa.
nghi ngờ. (Sau khi có báo
động, không thể truyền dịch khi
đang bật nguồn.)

 Báo động thân xi-lanh lắp không đúng

Sự cố

Nguyên nhân

• Màn hình LCD: Màn hình báo
động thân xi-lanh lắp không
đúng nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp
nháy màu đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng.

• Thân xi-lanh đã bị tuột ra trong quá
trình tiêm truyền dịch

• Màn hình LCD: Màn hình báo
động đuôi xi-lanh lắp không
đúng nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp
nháy màu đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Chưa ngừng hẳn
• Không thể khởi động ngay cả
khi xi-lanh đã được lắp đúng.

• Dịch truyền bị dính trên kẹp thân xi-lanh và/
hoặc kẹp tai xi-lanh.
• Sự cố của cảm biến bên trong kẹp thân xilanh và kẹp tai xi-lanh bị nghi ngờ. (Sau khi
có báo động, không thể truyền dịch khi
đang bật nguồn.)

Xử lý
1.
2.

Lắp lại xi-lanh đúng cách. (Xem trang
31 va 49.)
Mồi đường tiêm truyền, đảm bảo rằng
đuôi xi-lanh được giữ trong kẹp giữ
thân xi-lanh để ngăn dịch đang truyền
tới bệnh nhân. (Xem trang 37 và 56.)

• Nếu có bất kỳ dịch thuốc nào dính vào,
hãy tắt nguồn và làm sạch kẹp giữ thân
xi-lanh và kẹp tai xi-lanh (xem trang 125)
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với
kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của
TERUMO để yêu cầu sửa chữa.
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Xử lý lỗi
 Báo động bộ giữ đuôi xi-lanh lắp không đúng

Sự cố

Nguyên nhân

Xử lý

• Màn hình LCD: Màn hình báo
• Bộ giữ đuôi xi-lanh đã bị tuột ra trong
động bộ giữ đuôi xi-lanh lắp
quá trình tiêm truyền dịch
không đúng nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp nháy
màu đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng.

1.
2.

Lắp lại xi-lanh đúng cách. (Xem trang
31 và 49.)
Mồi đường tiêm truyền, đảm bảo rằng
đuôi xi-lanh được giữ trong kẹp giữ
thân xi-lanh để ngăn dịch đang truyền
tới bệnh nhân. (Xem trang 37 và 56.)

 Báo động tắc nghẽn

Sự cố

Xử lý

Nguyên nhân

• Màn hình LCD: Màn hình
báo động tắc nghẽn nhấp
nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: nháy đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng bơm

• Tắc nghẽn xảy tra trong
đường tiêm truyền. (Đường
truyền bị gãy hoặc gập,
hoặc kim tiêm tĩnh mạch
hoặc đường tiêm truyền bị
tắc có thể là nguyên nhân.)

1.
2.

• Biểu tượng tắc nghẽn không
chuyển sang màu cam ngay
cả khi báo động tắc nghẽn
được phát đi.

• Áp lực bên trong đường
truyền đã được giảm thiểu
tạm thời bằng chức năng
giảm bolus.
• Nguyên nhân gây tắc nghẽn
có thể đã được loại bỏ.

• Đảm bảo rằng nguyên nhân gây tắc nghẽn được loại
bỏ trước khi tiếp tục truyền. Chức năng giảm bolus
không thể loại bỏ nguyên nhân gây tắc nghẽn. Nếu tiếp
tục truyền mà không loại bỏ nguyên nhân tắc nghẽn có
thể dẫn đến việc truyền dịch không đúng cách, bao
gồm cả báo động tắc nghẽn lặp lại hoặc dịch trong
đường truyền chảy ngược trở lại xi-lanh.

• Báo động tắc nghẽn
xảy ra thường xuyên.

• Áp lực bên trong đường
truyền đã đạt đến giá trị cài
đặt áp lực báo tắc.

• Nếu sử dụng dịch truyền có độ nhớt cao hoặc sử dụng
dây truyền mỏng, áp suất bên trong của đường truyền
có thể tăng lên. Xem lại cài đặt bằng cách đặt giá trị áp
lực tắc nghẽn cao hơn giá trị hiện tại được sử dụng,
tăng đường kính trong của đường truyền, hoặc giảm
tốc độ phù hợp với biểu tượng tắc nghẽn hoặc biểu đồ
lịch sử tắc nghẽn, v.v.

132

Loại bỏ nguyên nhân gây tắc nghẽn.
Mồi đường tiêm truyền, đảm bảo rằng đuôi xi-lanh
được giữ trong kẹp giữ thân xi-lanh để ngăn dịch
đang truyền tới bệnh nhân. (Xem trang 37 và 56.)

Xử lý lỗi
 Báo động hết dịch trong xi-lanh

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình
báo động hết dịch trong xilanh nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: nháy đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng bơm

Nguyên nhân
• Xi-lanh bi ép hoàn toàn.

Xử lý
• Thay thế xi-lanh nếu bạn muốn tiếp tục tiêm truyền
(Xem trang 63.) Thời gian từ khi bị ép hoàn toàn đến
khi có chuông báo động thay đổi tùy theo sản phẩm
được sử dụng. Bảng dưới đây là một ví dụ.
* Khi sử dụng xi-lanh mới của TERUMO
5 mL
syringe
1 mL/h Approx.
3 min.
5 mL/h Approx.
1.0 min.

10 mL
syringe
Approx.
11 min.
Approx.
2.5 min.

20 mL
syringe
Approx.
30 min.
Approx.
5.0 min.

30 mL 50/60 mL
syringe syringe
Approx. Approx.
41 min. 64 min.
Approx. Approx.
8.5 min. 12.0 min.

 Báo động hoàn tất việc tiêm truyền

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình báo
động hoàn tất việc tiêm truyền
nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: nháy xanh
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Chuyển sang chức năng
đường ven mở (KVO) và tiếp
tục truyền

Nguyên nhân
• Thể tích dịch đã truyền
đạt đến giới hạn thể tích
dịch định truyền VTBI

Xử lý
• Hoạt động bình thường khi đã đặt VTBI.
• Nhấn nút Stop để ngừng truyền ở chế độ KVO. (Xem
trang 55.)
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Xử lý lỗi
 Báo động thông báo tắt máy

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình
báo động thông báo tắt máy
nhấp nháy màu đỏ.
• Đèn báo hoạt động: nháy đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng bơm

Nguyên nhân
• Hết pin

Xử lý
• Kết nối với nguồn điện AC hoặc Hệ thống giá đỡ. (Xem
trang 28.)
* Khi sử dụng hệ thống giá đỡ, xem hướng dẫn sử dụng
của hệ thống giá đỡ.

 Báo động lỗi nguồn

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình báo
động lỗi nguồn nháy đỏ
• Đèn báo hoạt động: nháy đỏ.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Dừng bơm
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Nguyên nhân
Có hai trong các nguyên nhân
sau xảy ra:
• Không có nguồn điện lưới
• Lỗi pin
• Lỗi pin dự phòng hoặc
pin yếu

Xử lý
• Kết nối với nguồn điện AC và sạc (8 giờ trở lên) với
nguồn điện bị tắt.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với kỹ thuật viên
của TERUMO.

Xử lý lỗi

Báo động ưu tiên trung bình
 Báo động áp lực

Sự cố
• LCD: Màn hình báo động áp
lực nhấp nháy màu vàng.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp
nháy màu xanh.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: vẫn truyền dịch

Nguyên nhân
• Áp lực bên trong đường
truyền dịch đã tăng lên
hoặc giảm nhanh chóng.

Xử lý
• Do một lỗi có thể xảy ra trong đường tiêm truyền
hoặc tại vị trí lấy ven, hãy kiểm tra xem có lỗi nào
không. Ngừng truyền dịch và loại bỏ nguyên nhân.

Lưu ý
• Báo động này chỉ hoạt động khi báo động áp lực đã được cài đặt trong thư viện thuốc.

Báo động ưu tiên thấp
 Báo động chưa cài đặt tốc độ

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình báo
động chưa cài đặt tốc độ sáng
màu vàng.
• Đèn chỉ thị hoạt động: Tắt
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: chưa ngừng hẳn

Nguyên nhân

Xử lý

• Ấn phím Khởi động mà chưa
cài đặt tốc độ

• Cài đặt tốc độ và nhấn phím Khởi động để bắt
đầu truyền. (Xem trang 53.)

• Tốc độ cài đặt vượt quá 150
mL/h (với xi-lanh 5 mL) hoặc
300 mL/h (với xi-lanh 10, 20
hoặc 30 mL ).

• Kiểm tra giá trị đã cài đặt và cài đặt lại giá trị bằng
hoặc nhỏ hơn 150 mL / h hoặc 300 mL / h, tùy thuộc
vào cỡ xi-lanh được sử dụng. (Xem trang 53.)

• Một số cài đặt tốc độ không
áp dụng cho chế độ liều nâng
cao hoặc liều kết hợp.

• Chỉnh sửa các cài đặt đó và bắt đầu truyền dịch
• (Xem trang 92. Đối với cài đặt chế độ liều kết hợp, hãy
liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của
TERUMO.)

• Ở chế độ TCI, nồng độ đích
trong máu (Cpt) được đặt là
0.0μg/mL và ấn phím khởi
động truyền (Không kể khi
đang tiêm truyền)

• Cái đặt nồng độ đích trong máu (Cpt) ở chế độ TCI,
rồi ấn phím Start để bắt đầu tiêm truyền (Xem trang
35)
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Xử lý lỗi
 Báo động chưa cài thể tích dịch định truyền VTBI

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình
báo động chưa cài đặt
thể tích dịch định truyền
sáng màu vàng.
• Đèn chỉ thị hoạt động: Tắt
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Chưa ngừng hẳn

Nguyên nhân

Xử lý

• Ấn phím Khởi động mà chưa
cài đặt VTBI

• Cài đặt VTBI và nhấn phím Khởi động để bắt đầu
truyền. (Xem trang 55.)

• Ấn phím Khởi động khi giá trị
cài đặt tốc độ ≥ thể tích dịch
định truyền

• Xóa thể tích dịch đã truyền (Xem trang 61.) hoặc
nhập giá trị VTBI mới vào (Xem trang 55.) và nhấn
phím Start để bắt đầu truyền.
* Chỉ khi chức năng cài đặt VTBI được kích hoạt.

 Báo động khi cài đặt tốc độ truyền lớn hơn thể tích dịch định truyền

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình
báo động tốc độ cài đặt
lớn hơn thể tích VTBI
sáng màu vàng.
• Đèn chỉ thị hoạt động: Tắt
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Chưa ngừng hẳn

Nguyên nhân
• Ấn phím Khởi động khi giá
trị tốc độ cài đặt ≥ thể tích
dịch định truyền VTBI

Xử lý
• Kiểm tra các giá trị cài đặt của tốc độ và VTBI (nếu sử
dụng). Nếu không chính xác, hãy nhập giá trị chính xác
và nhấn nút Start để bắt đầu truyền. (Xem trang 53 và
54.) Nếu chính xác, nhấn và giữ phím Start (trong 2
giây hoặc hơn) để bắt đầu truyền.
* Chỉ khi chức năng cài đặt VTBI được kích hoạt.

 Báo động phát hiện thân xi-lanh

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình báo
• động phát hiện thân xi-lanh
sáng màu vàng.
• Đèn chỉ thị hoạt động: Tắt
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Ngừng hẳn
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Nguyên nhân

Xử lý

• Xi-lanh được sử dụng không
• Kiểm tra cài đặt nhãn xi-lanh đã phù hợp với xiđúng với nhãn xi-lanh được đặt
lanh được sử dụng chưa.
• Kẹp thân xi-lanh mở.
• Tai xi-lanh không nằm trong
khe kẹp tai xi-lanh.
• Xi-lanh không được đặt ở
giữa của bộ phát hiện xi-lanh
• TCI TAG không được phát
hiện. (Chỉ ở chế độ TCI)

• Lắp lại xi-lanh cho đúng (Xem trang 31 và 49.)

Xử lý lỗi
 Nhắc nhở ấn phím Start

Sự cố
• Màn hình LCD: Màn hình
nhắc nhở ấn phím Start
sáng màu vàng.
• Đèn chỉ thị hoạt động: Tắt
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Chưa ngừng hẳn

Nguyên nhân
Ở chế độ TCI
• Sau khi tiêm truyền, thiết bị
được để không trong 2 phút
hoặc hơn sau khi được lập
trình.

Xử lý
• Nếu muốn trì hoãn hoạt động trong một thời gian, hãy
bấm giữ phím Back / Mute trong 2 giây hoặc lâu hơn để
đặt thiết bị ở chế độ chờ. (Xem trang 62.)
• Kiểm tra các giá trị cài đặt của tốc độ và VTBI, và nhấn
phím Start để bắt đầu truyền. (Xem trang 53 và 54.)

Ở các chế độ khác
• Thiết bị được để không trong
2 phút hoặc hơn sau khi
được lập trình.

 Báo động hết pin

Sự cố

Nguyên nhân

• Màn hình LCD: Màn hình báo • Dung lượng pin yếu
• (khoảng 30 phút), mức pin
động hết pin sẽ sáng màu
yếu hoặc lượng pin đang
vàng.
giảm.
• Đèn báo hoạt động: Nhấp nháy
màu xanh (khi đang truyền)
hoặc tắt (khi đã dừng).
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Tiếp tục truyền (khi đang
truyền) hoặc chưa ngừng hẳn
(đã dừng).

Xử lý
Kết nối với nguồn điện AC hoặc Hệ thống giá đỡ (Xem
trang 28.)
* Khi sử dụng hệ thống giá đỡ, xem hướng dẫn sử dụng
của hệ thống giá đỡ.

137

Xử lý lỗi
 Báo động gần hết dịch

Sự cố

Nguyên nhân

• Lượng dịch truyền thấp
• Màn hình LCD: Màn hình báo
động gần hết dịch sáng màu
vàng.
• Đèn chỉ thị hoạt động: Nhấp
nháy màu xanh lá cây (khi
đang truyền) hoặc tắt (dừng)
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Không thay đổi trạng thái.

Xử lý
• Để tiếp tục truyền dịch, hãy thay xi-lanh mới (Xem trang
63)

Thận trọng
• Không sử dụng lại xi-lanh ở chế độ TCI sau khi đã tháo chúng ra do có báo động gần hết dịch. Vì thông tin TCI TAG của
xi-lanh đã bị xóa sau khi có báo động gần hết dịch, xi-lanh không thể được sử dụng cho dù vẫn còn dịch trong xi-lanh.

 Báo động lặp lại
Sự cố

Nguyên nhân

• Màn hình LCD: Màn hình báo
• Hoạt động không được
động tương ứng sẽ nhấp
bắt đầu trong vòng 2 phút
nháy /sáng lên (các màu nhấp
sau khi tắt tiếng báo động
nháy /sáng lên giống như ở
các báo động tương ứng).
• Đèn chỉ thị hoạt động: Tương
tự như khi báo động được kích
hoạt lần đầu tiên.
• Âm báo: Kích hoạt.
• Bơm: Không thay đổi trạng
thái.
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Xử lý
• Thực hiện các biện pháp khắc phục theo
từng báo động.

Xử lý lỗi

Các vấn đề khác
 Khi lắp xi-lanh: Đuôi xi-lanh lắp không đúng

Sự cố
• Màn hình LCD: [Lắp xi-lanh.]
Biểu tượng đuôi xi-lanh lắp
không đúng
nhấp nháy.

Nguyên nhân
• Đuôi xi-lanh lắp không
đúng

Xử lý
• Lắp xi-lanh đúng cách. (Xem trang 31 và 49.)

 Khi lắp xi-lanh: Xi-lanh lắp không đúng

Sự cố
• Màn hình LCD: [Lắp xilanh.] Biểu tượng xi-lanh
lắp không đúng
nhấp
nháy
• Màn hình LCD: Biểu tượng
xi-lanh lắp không đúng
nhấp nháy

Nguyên nhân
• Kẹp thân xi-lanh mở.
• Tai xi-lanh không nằm trong
khe kẹp tai xi-lanh.
• Xi-lanh không được lắp đúng
Nhãn xi-lanh không đặt
đúng

Xử lý
• Lắp xi-lanh đúng cách. (Xem trang 31 và 49.)

• Kiểm tra cài đặt nhãn xi-lanh đã phù hợp với xi-lanh
được sử dụng chưa.

 Khi lắp xi-lanh: Tuột bộ giữ đuôi xi-lanh

Sự cố
• Màn hình LCD: [Lắp xi-lanh.]
Biểu tượng tuột bộ giữ đuôi
xi-lanh
nhấp nháy

Nguyên nhân
• Bộ giữ đuôi xi-lanh bị tuột

Xử lý
• Lắp xi-lanh đúng cách.
(Xem trang 31 và 49.)
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Xử lý lỗi
 TCI
Sự cố
• “TCI” không đổi sang “TCI
(DIPRIVAN 1%)” ở màn hình
chọn chế độ liều.
• Không thể khởi động chế độ
TCI.

Nguyên nhân
• Xi-lanh không được lắp
đúng

Xử lý
• Kéo kẹp xi-lanh về phía trước và đặt xi-lanh với TAG
TCI được định hướng đúng cách, sau đó ấn kẹp xuống.

• TCI TAG trên thân xi-lanh
không được đặt đúng hướng
ở giá đỡ thân xi-lanh.
• Xử dụng xi-lanh ngoài loại
được chỉ định

• Sử dụng xi-lanh có sẵn Diprivan mới

• Xi-lanh gần hết dịch
• Nếu không phải do các
nguyên nhân nêu trên, thì do
bơm tiêm bị hỏng

• Liên hệ với kỹ thuật viên được đào tạo của
Terumo

 Thời hạn bảo trì
Sự cố
• Chỉ thị thời gian bảo trì
sáng lên

Nguyên nhân
• Đến hạn thực hiện
bảo trì

Xử lý
• Liên hệ với kỹ thuật viên được đào tạo của
Terumo

 Chức năng phát hiện nguồn điện AC
Sự cố
• Không thể bật máy bơm khi sử
dụng nguồn AC.

Nguyên nhân

Xử lý

• Biểu tượng AC
không
được hiển thị ngay cả sau khi
cáp nguồn AC được kết nối.

• Kiểm tra kết nối của cáp nguồn AC với máy bơm và
nguồn điện. (Xem trang 28.)

• Dây nguồn AC bị hỏng.
• Cáp nguồn AC bị ngắt kết nối
bên trong.

• Thay thế cáp nguồn AC.

 Báo động lỗi pin/ Thời gian thay thế pin
Sự cố
• Thời gian hoạt động của pin
ngắn ngay cả sau khi đã sạc
đầy. Biểu tượng pin

Cause

Action

• Pin đã bị giảm chức năng
hoặc bị hỏng.

• Thay pin bên trong.

• Pin phụ đã bị giảm chức
năng hoặc bị hỏng.

• Thay pin phụ.

hiển thị
• Biểu tượng pin không hiển
thị 5 vạch sau khi sạc trong
8 giờ trở lên.
•

và mức sạc pin xuất hiện
luân phiên sau hơn 8 giờ sạc.
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Xử lý lỗi
 Tốc độ
Sự cố
• Ấn phím Start mà bơm không
tiêm truyền dịch

• Độ chính xác của tốc độ
thấp.

Nguyên nhân

Xử lý

• Không mở đường truyền
• Lắp xi-lanh không đúng

1.
2.

Lắp xi-lanh đúng cách (Xem trang 31 và 39.)
Mồi đường truyền, đảm bảo đuôi xi-lanh được giữ
trong bộ giữ đuôi xi-lanh để ngăn dịch đã truyền lại
bệnh nhân. (Xem trang 37 và 56)

• Có tắc nghẽn trong đường
tiêm truyền

• Loại bỏ nguyên nhân gây tắc nghẽn (Xem trang
132.)

• Lắp xi-lanh không đúng

• Kiểm tra việc lắp xi-lanh. (Xem
trang 31 và 49.)

• Xi-lanh được sử dụng không
đúng với nhãn hiệu xi-lanh
được cài đặt với bơm.

• Kiểm tra cài đặt nhãn xi-lanh đã phù hợp với xi-lanh
được sử dụng chưa.

• Cài đặt tốc độ không
đúng

• Kiểm tra xem cài đặt tốc độ
có đúng không

• Có sự chênh lệch lớn về
chiều cao giữa máy bơm và
bệnh nhân.

• Điều chỉnh chiều cao giữa bơm và bệnh nhân

 Giao tiếp bên ngoài
Sự cố
• Không thể giao tiếp hồng
ngoại (IrDA)

Nguyên nhân

Xử lý

• Cửa sổ giao tiếp hồng ngoại
bẩn.

• Làm sạch cửa sổ giao tiếp hồng ngoại bằng tăm bông
hoặc gạc, v.v.

• Máy bơm không được gắn
chặt vào Hệ thống Giá đỡ giao
tiếp TERUFUSION.

• Đảm bảo rằng Hệ thống giá đỡ giao tiếp TERUFUSION
được gắn chặt vào máy bơm.
• Xem sách hướng dẫn của Hệ thống giá đỡ giao tiếp
TERUFUSION.

• Hệ thống giá đỡ giao tiếp
TERUFUSION không được
bật.

• Bật Hệ thống Hệ thống giá đỡ giao tiếp
TERUFUSION.
• Xem sách hướng dẫn của Hệ thống giá đỡ giao
tiếp TERUFUSION.

• Không thể giao tiếp mạng
LAN không dây

• SSID, cài đặt mã hóa, địa chỉ
IP, mặt nạ mạng con, GW
mặc định, địa chỉ IP đích kết
nối, cổng giao tiếp hoặc ID
thiết bị có thể không phù hợp.

• Kiểm tra cài đặt của sản phẩm hoặc thiết bị được
kết nối. (Xem trang 114.)

• Biểu tượng cường độ tín hiệu
(Màu = Xám, Không có thanh
tín hiệu) nhấp nháy

• Máy bơm bị lỗi.

• Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo
của TERUMO.
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Xử lý lỗi
 Hiển thị
Sự cố

Nguyên nhân

Xử lý

• Màn hình LCD
bị mờ.

• Thiết bị được vận hành bằng
pin bên trong
• Thiết bị đang ở chế độ ban
đêm. (Khi chế độ ban đêm
được bật)

• Độ sáng trở nên thấp hơn hai mức khi hoạt động
bằng pin hoặc chế độ hoạt động ban đêm.
• Nếu không phải như vậy, hãy liên hệ với kỹ thuật
viên của TERUMO.

• Biểu tượng khóa bàn
phím hiển thị.

• Khóa bàn phím mở

• Ấn giữ nút phím Back/Mute trong 2 giây trở lên để nhả
khóa bàn phím.

• Hiển thị không đều và âm báo

• Máy bơm bị lỗi.

• Liên hệ với kỹ thuật viên TERUMO để yêu cầu
sửa chữa.

• Nguồn tắt đột ngột.

• Máy bơm bị lỗi.

• Liên hệ với kỹ thuật viên TERUMO để yêu cầu
sửa chữa.

 Lỗi
Sự cố
• “E *” được hiển thị, đèn chỉ thị
hoạt động sáng màu đỏ và có
âm báo. (* là các ký tự chữ và
số.)

Nguyên nhân

Xử lý

• Máy bơm bị lỗi.

• Tắt nguồn và liên hệ với kỹ thuật viên của
TERUMO để yêu cầu sửa chữa.

Bảng mã lỗi
Hiển thị

Lỗi

Hiển thị

Lỗi

E1

Lỗi mạch điện tử bên trong

E5*

Lỗi mạch điện tử bên trong

E2*

Lỗi mạch điện tử bên trong

E8*

Lỗi khóa hoạt động

E3

Lỗi động cơ

E10*

Lỗi mạch điện tử bên trong

E4*

Lỗi mạch điện tử bên trong
(* là các ký tự chữ và số.)
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Máy chính
Chủng loại

TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI

Model

TE-SS830T

Mã hàng

TE*SS83xTxx
Ký tự chữ và số được nhập cho x trong số danh mục. (Xem trang
150.)

Xi-lanh tương thích

Các xi-lanh được chỉ định tiệt trùng để sử dụng chung và các xi-lanh sẵn dịch
được chỉ định (Xem trang 23.)

Cỡ xi-lanh

5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL

Nhãn xi-lanh

TERUMO or other specified brands

Chế độ liều

mL/h
μg/kg/min *
mg/kg/h *
mg/kg/h+DIPRIVAN *
Thư viện
TCI
* Chế độ có thể kích hoạt hoặc không kích hoạt

Dải cài đặt tốc độ

• Dải cài đặt
0,01 đến 150,00 mL/h
Lưu ý rằng giới hạn trên của tốc độ có thể được thay đổi trong dải sau:
0,01 đến 150,00 ml / h (khi sử dụng xi-lanh 5 mL)
0,01 đến 300,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 10, 20, 30 mL)
0,01 đến 1200,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL)
• Bước đặt
0,01 mL / h (0,01 đến 10,00 ml / h) *
0,10 ml / h (10,00 đến 100,00 ml / h) *
1,00 ml / h (100,00 đến 1200,00 mL / h) *
*: Bước đặt có thể dùng khi tốc độ được thiết lập bằng núm xoay
(Giá trị là 0,00 mL / h khi bật nguồn.)

Dải cài đặt VTBI

0,10 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10 mL)
100,00 đến 9999,00 mL (bước đặt 1,00 mL)
Khi liều lượng được cài đặt ở các đơn vị khối lượng, việc cài đặt các đơn
vị khối lượng là có thể. (Dải cài đặt VTBI: 0,01 ng đến 9999,99 kg)
“----.--” (Không giới hạn)
(Giá trị là 0,00 mL khi bật nguồn.)

Dải cài đặt thời gian VTBI

1 phút đến 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút)
“-- --” (Không giới hạn)

Dải cài đặt liều

0,01 đến 10,00 (bước đặt 0,01)
10,00 đến 100,00 (bước đặt 0,10)
100,00 đến 999,00 (bước đặt 1,00)
(Ở đơn vị như μg/kg/min and mg/kg/h...)
(Giá trị là 0,00 khi bật nguồn.)

Dải cài đặt cân nặng

0,1 đến 300,00kg (bước đặt 0,1kg)

Dải cài đặt mức pha loãng

0,01 đến 10,00 (bước đặt 0,01)
10,00 đến 100,00 (bước đặt 0,10)
100,00 đến 999,00 (bước đặt 1,00)
(Ở đơn vị như mg/mL ...)

Mức cài đặt lượng thuốc

0,01 đến 10,00 (bước đặt 0,01)
10,00 đến 100,00 (bước đặt 0,10)
100,00 đến 999,00 (bước đặt 1,00)
(Ở đơn vị như μg và mg ...)
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Dải cài đặt lượng dịch

0,01 đến 10,00 (bước đặt 0,01)
10,00 đến 100,00 (bước đặt 0,10)
100,00 đến 999,00 (bước đặt 1,00)
(Đơn vị: mL)

Dải cài đặt truyền dịch TCI

Nồng độ đích trong máu (Cpt)
Tuổi
Cân nặng
Dải hiển thị tốc độ
Dải hiển thị lượng dịch đã tiêm
Dải hiển thị mức liều

Dải cài đặt tốc độ truyền nhanh khi ấn
và giữ phím

100.00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 5 mL)
100,00 đến 300,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 10 mL, 20 mL, 30 mL)
100,00 đến 1200,00 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL)
(bước đặt 100.00 mL/h)

Dải cài đặt tốc độ truyền nhanh khi không
cần ấn và giữ phím

0,01 đến 10,00 (bước đặt 0,01)
10,00 đến 100,00 (bước đặt 0,10)
100,00 đến 999,00 (bước đặt 1,00)
(Ở đơn vị như mL và mg/kg ...)

Dải cài đặt thời gian truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím

1 giây đến 60 phút 00 giây (bước đặt 1 giây)

Dải hiển thị thể tích dịch định đã truyền

0.00 đến 10.00 mL (bước đặt 0.01 mL)
10.00 đến 100.00 mL (bước đặt 0.10 mL)
100.00 đến 9999.00 mL (bước đặt 1.00 mL)
Khi liều lượng được đặt theo đơn vị khối lượng, thể tích được biểu thị theo đơn
vị khối lượng (Dải hiện thị thể tích dịch đã truyền: 0,01 đến 9999,99 kg)
(Giá trị là 0,00 mL khi bật nguồn.)

Độ chính xác
của tốc độ

Độ chính xác của máy

Trong khoảng ±1% (tốc độ ≥ 1.00 mL/h)

Độ chính xác khi có
xi-lanh

Trong khoảng ±2%
(Độ chính xác hàng giờ sau một giờ trôi qua kể từ khi bắt đầu tiêm truyền dịch,
trong trường hợp nước hoặc dung dịch nước muối sinh lý được sử dụng với
xi-lanh TERUMO 50/60 mL được sản xuất tại Philippines (TERUMO_P) với tốc
độ dòng chảy là 1,00 mL / h trở lên (nhiệt độ môi trường: 23 ± 2 ° C) theo tiêu
chuẩn IEC 60601-2-24: 2012 (EN 60601-2-24: 2015).)
Trong khoảng ± 3%
(Độ chính xác hàng giờ sau một giờ trôi qua kể từ khi bắt đầu tiêm truyền dịch
với tốc độ không đổi là 1,00 mL / h trở lên theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-24:
2012 (EN 60601-2-24: 2015).) ( Để biết độ chính xác của xi-lanh VACCINE 50
mL, hãy tham khảo trang 23)

0.0 đến 15.0 μg/mL (bước đặt 0.1 μg/mL
16 đến 100 (bước đặt 1 năm)
30 đến 150 kg (bước đặt 1 kg)
0.0 đến 1200.0 mL/h (bước đặt 0.1 mL/)
0.0 đến 9999.0 mL (bước đặt 0.1 mL)
0.00 đến 999.00 mg/kg/h (bước đặt 0.01)

Áp lực phát hiện báo tắc

10 đến 120kPa (giá trị cài đặt)
Áp lực phát hiện báo tắc có thể được cài đặt ở 10 mức

Tốc độ purge đuổi khí

Khoảng 150 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 5 mL)
Khoảng. 300 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 10 mL)
Khoảng 400 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 20 mL)
Khoảng 500 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 30 mL)
Khoảng 1200 mL / h (khi sử dụng xi-lanh 50/60 mL)

Báo động trong các trường hợp

Tắc nghẽn, Báo động áp lực*2, Gần hết dịch, Tuột đuôi xi-lanh, tuột thân xilanh, phát hiện thân xi-lanh lắp không đúng, tuột xi-lanh, tuột bộ giữ đuôi xilanh, lỗi pin, báo động lại, thông báo tắt nguồn, lỗi nguồn, nhắc nhở ấn phím
Start, chưa đặt tốc độ, chưa đặt thể tích VTBI*1, tốc độ truyền lớn hơn thể
tích dịch định truyền*1, hoàn tất việc tiêm truyền*1, ngắt kết nối*2.
*1: Chỉ khi cài đặt thể tích VTBI (trừ chế độ TCI) được kích hoạt (Mặc định:
tắt)
*2: Trừ chế độ TCI
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Chức năng an
toàn

Chức năng cài
đặt phát hiện thể
tích dịch còn lại

Cài đặt báo động gần hết dịch dựa trên thời gian trước khi xi-lanh hết dịch

Chức năng lựa chọn
lực phát hiện báo tắc

Chọn giá trị cài đặt áp lực phát hiện báo tắc ở 10 mức

Chức năng
giảm Bolus

Khi xảy ra tắc nghẽn, bộ giữ đuôi xi-lanh được kéo lại để giảm áp suất bên trong.

Chức năng cài đặt dải
tốc độ A (giới hạn
mềm)

Dải cài đặt tốc độ có thể được kiểm soát trong "dài cài đặt tốc độ" được mô tả
cho từng loại xi-lanh (cỡ và nhãn)
• Khi bạn cố đặt giá trị ngoài dải được kiểm soát bởi chức năng này, sẽ hiển
thị một thông báo yêu cầu xác nhận. Nếu xác nhận cài đặt, bạn có thể đặt
giá trị nằm ngoài dải được kiểm soát và màu của giá trị thay đổi.

Chức năng cài đặt dải
tốc độ B (giới hạn
cứng)

Dải cài đặt tốc độ có thể được kiểm soát trong "dải cài đặt tốc độ" được mô
tả cho từng loại xi-lanh
• Không thể cài đăt giá trị nằm ngoài ngưỡng kiểm soát bởi chức năng này

Chức năng khóa bàn phímTắt các phím hoạt động. Tuy nhiên, phím Khởi động, chức năng khóa bàn
phím tắt hoạt động (giữ nút Lùi / Tắt tiếng) và công tắc Nguồn vẫn hoạt động.
Khi báo động được kích hoạt, khóa bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa
Các chức
năng khác

Hướng dẫn lắp xilanh

Hiển thị tình trạng lắp xi-lanh trên mà hình LCD

Hiển thị nhãn xi-lanh

Hiển thị nhãn và cỡ xi-lanh trên màn hình LCD

Chức năng chuyển
loại xi-lanh

Có thể chuyển xi-lanh bằng cách thực hiện thao tác được chỉ định sau khi bật
nguồn.

Cài đặt VTBI

Cài đặt thể tích dịch định truyền

Cài đặt thời gian
VTBI

Cài đặt thời gian định truyền

Âm thanh purge

Khi ấn phím purge, sẽ có âm báo

Âm thanh bolus

Trong khi truyền nhanh, sẽ có âm báo

Xóa thể tích dịch đã
truyền (trừ chế độ TCI)

Xóa thể tích dịch đã truyền về 0

Chế độ chờ

Ấn phím Black/Mute switch, bơm sẽ được đặt ở chế độ chờ. Ở chế độ này,
nhắc nhở ấn phím Start sẽ bị trễ

Lựa chọn thời gian
chờ

Thay đổi thời gian để kích hoạt chức năng nhắc nhở ấn phím Start ở chế độ chờ
Standby.

Lựa chọn âm lượng
chuông báo

Thay đổi âm lượng chuông báo

Âm thanh khi ấn phím
hoạt động

Có âm báo khi hoạt động

Âm thanh khi ngừng
bơm

Có âm báo khi ấn phím Stop trong khi đang truyền dịch

Lựa chọn độ sáng
màn hình LCD

Thay đổi độ sáng màn hình LCD

Thời gian bảo trì

Có thể cài đặt thời gian cho lần bảo dưỡng tiếp theo. Thông tin đó sẽ được
hiển thị trên màn hình LCD.

Cài đặt ngày, giờ

Cài đặt ngày, giờ
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Các chức
năng khác

Chức năng thông báo miễn phí

Hiển thị thông báo về bơm qua cổng giao tiếp

Chức năng giao tiếp
bên ngoài (giao tiếp
hồng ngoại (IrDA))

Cho phép giao tiếp với Hệ thống giá đỡ giao tiếp TERUFUSION tùy chọn để
gửi đi trạng thái của máy bơm (tốc độ, báo động, vv) qua hồng ngoại.

Chức năng giao tiếp
mạng LAN không dây

Cho phép giao tiếp với hệ thống mạng để kết xuất trạng thái của máy bơm
(tốc độ , báo động, v.v.) qua mạng LAN không dây.

Chức năng tra cứu lịch sử

Hiển thị lịch sử hoạt động...

Chức năng phát
hiện điện lưới

Phát hiện có hoặc mất điện lưới cung cấp cho bơm và hiển thị tình trạng

Chức năng âm báo khi
phát hiện điện lưới

Có âm báo khi điện lưới được cấp hoặc ngắt kết nối với bơm.

Chức năng cài đặt giới
hạn trên của thể tích purge

Cài đặt giới hạn trên của thể tích purge

Chức năng cài đặt giới
hạn trên của thể tích bolus

Cài đặt giới hạn trên của thể tích bolus bằng ấn và giữ phím

Chức năng duy trì
đường ven mở

Sau khi có báo động hoàn tất việc truyền, dịch truyền sẽ tiếp tục được truyền ở
tốc độ duy trì đường ven mở.

Chức năng lựa chọn tốc
độ duy trì đường ven mở

Thay đổi tốc độ duy trì đường ven mở

Chức năng xóa thể tích
dịch đã truyền khi đang
truyền (trừ chế độ TCI)

Xóa thể tích dịch đã truyền về 0 khi đang tiêm truyền dịch

Chức năng thay đổi
tốc độ/ liều lượng khi
đang truyền

Thay đổi tốc độ/ liều lượng khi đang truyền dịch

Lựa chọn chế độ
liều khi đang tiêm
truyền

Thay đổi chế độ liều từ mL / h sang chế độ khác trong khi đang tiêm truyền

Chức năng lưu
các giá trị cài đặt

Lưu các giá trị cài đặt hiện tại (như tốc độ, VTBI, liều lượng, cân nặng) trước
khi tắt nguồn

Chức năng lựa chọn giai
điệu chuông báo động

Thay đổi giai điệu của chuông báo động

Chức năng quay số
nhanh

Quay số trong khi ấn phím Stop để quay số nhanh các giá trị như tốc độ

Chức năng bolus bằng
ấn và giữ phím

Sau khi tốc độ bolus đã được đặt, dịch sẽ được truyền nhanh khi ấn phím
Purge.

Chức năng bolus không Khi thể tích và thời gian bolus được đặt, tốc độ sẽ được tính toán và dịch
sẽ được truyền nhanh.
cần ấn và giữ phím
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Chức năng gọi shortcut

Nhấn nhiều phím kết hợp để gọi trực tiếp màn hình cài đặt tốc độ bolus

Chức năng ban đêm

Thay đổi độ sáng màn hình LCD theo thời gian thích hợp

Chức năng âm
báo khi tắt nguồn

Có âm báo khi tắt nguồn

Chức năng chọn
chế độ liều

Chế độ liều có thể được chọn: mL/h, μg /kg/min, mg/kg/h mg/kg/h
+DIPRIVAN, TCI và thư viện thuốc

Chức năng chọn chế
độ liều khởi động

Chế độ liều ban đầu sau khi bật nguồn có thể được chọn: mL/h, μg/kg/min,
mg/kg/h+DIPRIVAN, TCI và thư viện thuốc.

Chức năng hiển thị
thông tin chế độ liều

Khi cáp nguồn AC được kết nối, phiên bản và profile của thư viện thuốc
được hiển thị trước khi nguồn được bật.
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Các chức
năng khác

Chức năng shortcut
Menu1 (User mode1)
sang chế độ liều

Bật để đi trực tiếp đến màn hình chọn chế độ liều khi màn hình menu được
chọn.

Chức năng hiển thị
thông tin thuốc /
bệnh nhân

Hiển thị thông tin thuốc như dịch pha loãng, thông tin bệnh nhân bao gồm
tên bệnh nhân, tuổi tác, giới tính, cân nặng, chiều cao, v.v. Dịch pha loãng
và cân nặng có thể thay đổi.

Chức năng cài đặt dịch
pha loãng theo lượng
thuốc và lượng dịch

Chọn các chỉ định pha loãng từ chức năng pha loãng hoặc Lượng thuốc/ lượng
dịch.

Chức năng liều tạm
ngưng/ gián đoạn

Tỷ lệ liều lượng quy định được tiêm truyền tại các khoảng thời gian quy định.

Chức năng liều
đa bước

Tốc độ tiêm truyền dịch tăng hoặc giảm ở các mức được chỉ định (tối đa 10
mức).

Chức năng liều
khởi động chậm

Việc tiêm truyền bắt đầu khi đã qua thời gian được cài đặt

Chức năng liên kết
(Chức năng chuyển
đổi A, B)

Chức năng chuyển đổi A: Hoạt động của hai máy bơm được liên kết. Khi có
báo động đã hoàn tất việc tiêm truyền ở máy bơm đầu tiên, máy bơm thứ
hai bắt đầu tiêm truyền.
Chức năng chuyển đổi B: Khóa liên động hai máy bơm. Việc bắt đầu tiêm
truyền dịch ở bơm đầu tiên, rồi đến bơm thứ hai tại thời điểm định trước.
Sau khi bơm thứ hai bắt đầu tiêm truyền dịch, mỗi bơm thay đổi tốc độ theo
các cài đặt tương ứng. Khóa liên động của các máy bơm kết thúc dựa trên
việc hoàn tất tiêm truyền hoặc thời gian báo động.

Chức năng come
and see ME

Chức năng gọi tự động sau một khoảng thời gian xác định.

Chức năng chọn đơn
vị thể tích dịch đã
truyền

Chuyển đơn vị thể tích dịch đã truyền xuất hiện ở chế độ thư viện, chế độ
μg/kg/min, chế độ mg/kg/h, chế độ mg/kg/h+DIPRIVAN và chế độ TCI

Chức năng chọn ký
hiệu vi lượng

Chuyển “μg” sang “mcg” sẽ được hiển thị ở chế độ thư viện thuốc, chế độ μg/
kg/minv, chế độ mg/kg/h, chế độ mg/kg/h+DIPRIVAN và chế độ TCI.

Chức năng hiển thị
dạng đồ thị (chỉ với
chế độ TCI)

Hiển thị thay đổi thời gian đã qua khi truyền TCI ở dạng đồ thị. Thang đo đồ
thị được điều chỉnh tương ứng khi thời gian đã qua khi chế độ liên quan
được chọn.

Chức năng hiển thị
nồng độ đích trong
máu được tính toán
(chỉ với chế độ TCI)

Hiển thị nồng độ đích trong máu dự đoán của protocol ở chế độ TCI

Chức năng hiển thị
nồng độ đích trong
não (chỉ với chế độ
TCI)

Hiển thị nồng độ đích trong não dự đoán của protocol ở chế độ TCI

Cài đặt tốc độ tối đa
(chỉ với chế độ TCI)

Có thể đặt tốc độ tối đa ở chế độ TCI

Chức năng hiển thị thời
gian hồi tỉnh (chỉ với
chế độ TCI)

Hiển thị thời gian dự đoán khi đạt được nồng độ hồi tỉnh của mức protocol (cài
đặt bởi người sử dụng) ở chế độ TCI.

Chức năng chọn nồng
độ đích trong máu khi
đang hoạt động (chỉ
với chế độ TCI)

Có thể thay đổi nồng độ đích trong máu (Cpt) trong khi tiêm truyền dịch
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Điều kiện sử dụng

Nhiệt độ: 5 đến 40 ° C
Độ ẩm: 20 đến 90% RH (không ngưng tụ)
Áp suất khí quyển: 70 đến 106 kPa (700 đến 1060 hPa)

Điều kiện bảo quản*

Nhiệt độ: -20 đến 45 ° C
Độ ẩm: 10 đến 95% RH (không ngưng tụ)
Áp suất khí quyển: 50 đến 106 kPa (500 đến 1060 hPa)

Điều kiện vận chuyển

Nhiệt độ: -20 đến 60 ° C
Độ ẩm: 10 đến 95% RH (không ngưng tụ)
Áp suất khí quyển: 50 đến 106 kPa (500 đến 1060 hPa)

Nguồn điện

AC100 đến 240V, 50 đến
60Hz Pin: Lithium-ion
• Thời gian sử dụng liên tục: khoảng 8 giờ (khi truyền dịch liên tục ở tốc độ 5
mL/h, nhiệt độ 25°C với pin mới đã được sạc đầy)
• Thời gian sạc: ≥ 8 giờ (khi được sạc với nguồn điện AC khi tắt nguồn
Pin có thể được sạc tới khoảng 80% trong 3 giờ.
• Pin phụ: Pin nickel-metal-hydride (sử dụng khi có báo động lỗi nguồn điện
trong trường hợp cả hai nguồn điện đều mất)
• Thời gian sạc: ≥8 giờ (khi được sạc bằng pin mới và nguồn AC được cấp ở
nhiệt độ 25oC khi tắt nguồn)

Mức tiêu thụ điện năng

26VA

Phân loại

Chống điện
giật

Thiết bị và thiết bị có sử dụng nguồn bên trong nhóm I, vỏ chống rung loại
CF

Chế độ hoạt động

Hoạt động liên tục

Bảo vệ chống lại
xâm nhập có hại
của nước hoặc các
chất

IP24

Mạng LAN không dây

Bằng văn bản này, TERUMO CORPORATION tuyên bố rằng Bơm tiêm điện
TERUFUSION kiểu SS3TCI này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định
có liên quan khác của Chỉ thị 2014/53 / EU.
Số danh mục: TE*SS830Txx*
• Tần số phát hoặc băng tần: 2412 đến 2472 MHz
• Loại đặc tính module và tần số:
• DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying)
• DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying)
• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
• CCK (Complementary code keying)
• Công suất bức xạ hiệu quả:
• IEEE802.11b 10.7 dBm
Catalogue number: TE*SS835Txx*
• Tần số phát hoặc băng tần: 2412 to 2472 MHz
• Loại đặc tính module và tần số:
• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
• OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)
• Công suất bức xạ hiệu quả:
• IEEE802.11b 15dBm
• IEEE802.11g 13dBm
• IEEE802.11n 12dBm
• Ký tự chữ và số được nhập cho x trong số danh mục.

* Một trạng thái mà ở đó thiết bị được mở ra và lưu trữ để sử dụng tiếp theo với nguồn điện chính không được cắm điện
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Specifications

Kích thước

381 mm (W)*1 x 120 mm (H)*1 x 132 mm (D)*2
*1: Không gồm phần nhô ra
*2: Không gồm phần nhô ra, kẹp cọc truyền và dải di chuyển

Trọng lượng máy

Khoảng 2.1 kg

Phụ kiện tiêu chuẩn

Cáp nguồn, Kẹp cọc truyền, sách hướng dẫn sử dụng

• Sản phẩm này tuân thủ tiêu chuẩn EMC (tương thích điện từ) IEC 60601-1-2: 2007 (EN 60601-1-2: 2007) (Phân loại nhóm CISPR
và phân loại lớp là Nhóm 1 và Nhóm B). Nó cũng phù hợp với mức EMC theo yêu cầu của IEC 60601-2-24: 2012 (EN 60601-2-24:
2015).
• Phù hợp với các tiêu chuẩn và chỉ thị
IEC 60601-1:2005+A1:2012 (EN 60601-1:2006+A1:2013)
IEC 60601-1-2:2007 (EN 60601-1-2:2007)
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 (EN 60601-1-6:2010+A1:2015)
IEC 60601-1-8:2006+A1:2012 (EN 60601-1-8:2007+A1:2013)
IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015)
MDD (Chỉ thị về trang thiết bị y tế) 93/42/EEC (Class IIb)

Lưu ý
• Nếu cáp nguồn AC không được cung cấp cùng thiết bị, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên của TERUMO để được cung cấp
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Chủng loại sản phẩm

Model

Mã hàng

Loại giắc cắm

TE*SS830T01

–

TE*SS830T02

Loại Anh quốc

Điệp áp

–

Loại ổ cắm

Giao diện
máy tính

Chế độ cân nặng, chế độ
thư viện thuốc

–

100 đến 240V
TE*SS830T03

Loại Châu Âu

TE-SS830T
TE*SS835T01

–

TE*SS835T02

Loại Anh quốc

–

–

Giao tiếp hồng
ngoại (IrDA),
Mạng
LAN
không dây

Có*

100 đến 240V
TE*SS835T03

Loại Châu Âu

* Chế độ cân nặng sẵn sàng khi được kích hoạt bằng các cài đặt phù hợp.

Lưu ý
• Các quy trình thiết lập riêng biệt được yêu cầu đối với sản phẩm có kết hợp phích cắm điện áp không được liệt kê ở trên.
• Nếu cáp nguồn AC không được cung cấp cùng thiết bị, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên của TERUMO để được cung cấp
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Đặc tính thiết bị
Dữ liệu thử nghiệm về các đặc tính về tốc độ dòng chảy và đặc tính về tắc nghẽn được trình bày dưới đây.
Các thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-24: 2012 (EN 60601-2-24: 2015). Để biết chi tiết, tham khảo IEC
60601-2-24: 2012 (EN 60601-2-24: 2015).

Đặc tính về tốc độ
Đường cong khởi động và các đường cong triumpet, cái được sử dụng như những giải thích điển hình về đặc tính tốc độ dòng
chảy, sẽ được hiển thị. Dữ liệu dưới đây là các ví dụ điển hình được đo ở tốc độ dòng chảy 1 mL / h và 5 mL / giờ với xi-lanh 50ml

Lưu ý

• Đặc điểm tốc độ dòng chảy tương quan với xi-lanh. Tùy thuộc vào sự kết hợp của xi-lanh và bơm, dữ liệu giống như ví dụ đại
diện có thể không có được.
1. Đường cong Start-up

Số lượng phóng điện đo được cứ mỗi 30 giây trong khoảng thời gian đo 2 giờ được chuyển đổi thành giá trị tốc độ được hiển thị. Các đồ thị
này thể hiện các đặc điểm ngay lập tức sau khi bắt đầu phân phối giải pháp khi tốc độ dòng chảy ổn định.truyền dịch khi tốc độ đã ổn định
<Tốc độ: 5 mL/h>

<Tốc độ: 1 mL/h>

10

Tốc độ (mL/h)

Tốc độ (mL/h)

2

1

0
0

20

40

60

80

100

5

0

120

0

20

40

Thời gian (phút)

60

80

100

120

Thời gian (phút)

2. Đường cong Trumpet
Dữ liệu của một giờ sau trong khoảng thời gian đo là 2 giờ được hiển thị, với trục ngang hiển thị thời gian quan sát (phút) và
trục dọc hiển thị lỗi tốc độ tối đa và tối thiểu cho mỗi cửa sổ quan sát. Vùng hẹp hơn ở giữa các đường liền nét trên và dưới
(gọi là đường cong trumpet) là nơi chuyển động ít xung động hơn
<Tốc độ: 1mL/h>

Lỗi tốc độ = +0.09%

+15%

<Tốc độ: 5 mL/h>

+10%

+10%

+5%

Lỗi tốc độ (%)

Lỗi tốc độ (%)

Lỗi tốc độ = +0.86%

+15%

+0%
-5%
-10%
-15%

+5%
+0%
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Thời gian quan sát (phút)

35
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5
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15

20
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35

Thời gian quan sát (phút)

3. Ảnh hưởng của áp suất lên phía dưới của máy bơm (áp suất ngược) về độ chính xác lưu lượng
Hiển thị độ lệch tối đa của độ chính xác tốc độ trong điều kiện bình thường hoặc -13.3kPa hoặc 13.3kPa áp suất chảy về
- 13.3kPa (13.3kPa) áp suất chảy về tương đương với điều kiện đặt máy bơm cao hơn (thấp hơn) xấp xỉ 136 cm so với bệnh nhân
(trong trường hợp nước).

Áp suất chảy về (kPa) Độ lệch tối đa của giá trị (%)
-13.3

+1.0

+13.3

-0.7
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Đặc tính thiết bị

Đặc tính tắc nghẽn
Dữ liệu khả năng phát hiện tắc nghẽn điển hình là áp lực tắc nghẽn, thời gian xảy ra báo động tắc nghẽn và thể tích sau khi loại
bỏ tắc nghẽn. Dữ liệu dưới đây là ví dụ điển hình đo được ở tốc độ 1 mL / h và 5 mL / h, với giá trị cài đặt áp lực tắc nghẽn ba mức
(1, 6, 10), và xi-lanh TERUMO (50mL). Các giá trị đo được có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thử nghiệm.
* Khi sử dụng dây nối dài 1m (thể tích bên trong: 1.0 mL).

Lưu ý
• Thời gian xảy ra báo động tắc nghẽn khi tiêm truyền ở tốc độ tối thiểu (0.01mL / h) sẽ xấp xỉ 100 lần so với khi tiêm truyền ở
tốc độ 1mL /h.
Tốc độ
(mL/h)

1

5
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Áp lực tắc nghẽn

Thời gian để kích hoạt
báo động tắc nghẽn
(phút)

Thể tích bolus
(mL)

0.15

24.6

0.08

0.73

78.1

0.30

116

1.18

143.8

0.77

16

0.16

4.0

0.08

6

73

0.74

17.9

0.34

10

116

1.18

27.4

0.87

Giá trị cài đặt
áp lực tắc
nghẽn

(kPa)

(kgf/cm2)

1

15

6

72

10
1

Dành cho nhân viên y tế

Thông tin kỹ thuật EMC
Thiết bị điện y tế đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt liên quan đến EMC, và nó là cần thiết để cài đặt và sử dụng thiết bị phù hợp với
thông tin EMC dưới đây

Cautions
• Đảm bảo rằng cáp nguồn được sử dụng là cáp được cung cấp cho sản phẩm này. Nếu không, lượng xả thải của sản
phẩm này có thể tăng và khả năng miễn nhiễm của nó có thể giảm.
• Khi sử dụng sản phẩm này kết hợp với các thiết bị khác như hệ thống mạng, không đặt các thiết bị cạnh nhau hoặc xếp
chồng lên nhau. Nó có thể gây hỏng hóc do nhiễu điện từ.
• Các thiết bị giao tiếp RF cầm tay (kể các thiết bị phụ trợ như cáp ăng-ten và ăng-ten bên ngoài) phải được sử dụng cách
các bộ phận của bơm tiêm điện SS3TCI trên 30cm (12 inch), kể cả dây cáp được chỉ định trong hướng dẫn này. Nếu
không, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.
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Cho nhân viên y tế
Bảng a) - Công bố của nhà sản xuất - phát xạ điền tự - cho tiêu chuẩn IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
Công bố của nhà sản xuất - phát xạ điện từ
Bơm tiêm điện TERUFUSION loại SS3TCI ược chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ chuyên biệt như dưới đây. Khách hàng
hoặc người sử dụng Bơm tiêm điện TERUFUSION loại SS3TCI phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy
Kiểm nghiệm phát xạ

Nhóm và loại phát xạ

Phát xạ cao tần
CISPR 11

Nhóm 1

Phát xạ cao tần
CISPR 11

Loại [[A]*]*

Phát xạ giao thoa
IEC 61000-3-2

Loại [[A]]

Biến động điện áp/ Phát xạ fflicker
IEC 61000-3-3

Tương thích

**Đặc điểm phát xạ của thiết bị này làm cho nó phù hợp sử dụng trong khu công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 class A). Nếu
sử dụng thiết bị trong môi trường dân cư (đối với thiết bị mà CISPR 11 class B được yêu cầu thông thường), thì thiết bị này có
thể không đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ cho các dịch vụ giao tiếp tần số radio). Người dùng nên thực hiện các biện pháp giảm
thiểu như đặt thiết bị thoe hường khác hoặc di dời thiết bị.
Bảng b) - Công bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ - cho tiêu chuẩn IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
Công bố của nhà sản xuất -miễn nhiễm điện từ
Bơm tiêm điện ERUFUSION loại SS3TCI được chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ chuyên biệt như dưới đây. Khách hàng
hoặc người sử dụng Bơm tiêm điện TERUFUSION loại SS3TCI phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy
Kiểm tra miễn nhiễm
Phóng tĩnh điện ESD) IEC
61000-4-2
Radiated RF IEC
61000-4-3
Miễn nhiễm bướu/quá độ nhanh
về điện IEC 61000-4-4
Miễn nhiễm đối với đột biến IEC
61000-4-5
Miễn nhiễm với dẫn
RF IEC 61000-4-6
Miễn nhiễm từ trường tần số điện (50-60
Hz) IEC 61000-4-8
Sụt điện áp, gián đoạn ngắn và thay đổi điện áp trên
đường dây cung cấp điện đầu vào
IEC 61000-4-11
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Mức độ kiểm tra miễn nhiễm
±8 kV contact
±15 kV air
3 V/m 80 MHz đến 2.7 GHz
Xem bảng c) để biết mức độ kiểm tra miễn nhiễm
với thiết bị giao tiếp không dây RF
±±2 kV với đường cấp điện±
±1 kV với đường vào/ra
±±1 kV đường dây tới đường dây±
±2 kV đường dây nối đất
3 VVms 150 kHz đến 80 MHz bên ngoài băng ISM
6 VVms 150 kHz đến 80 MHz trong băng ISM
30 A/m
0% UT với chu kỳ 0.5
0% UT với chu kỳ 1
70% UT với chu kỳ 25/30
0% UT với chu kỳ 250/300

Cho nhân viên y tế
Bảng c) - Mức độ kiểm tra miễn nhiễm với các trường xung quanh các thiết bị giao tiếp RF - đối với IEC 60601-1-2:2014 (EN
60601-1-2:2015)
Mức độ kiểm tra miễn nhiễm với các trường xung quanh các thiết bị giao tiếp RF
Bơm tiêm điện TERUFUSION loại SS3TCI được chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ chuyên biệt như dưới đây. Khách hàng
hoặc người sử dụng Bơm tiêm điện TERUFUSION loại SS3TCI phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy
Kiểm tra phát xạ

Tần số kiểm tra (MHz)

Cac trường xung quanh các thiết bị
giao tiếp RF
IEC 61000-4-3
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Mức độ kiểm tra miễn nhiễm (V/m)
27

450

28

710, 745, 780

9

810, 870, 930

28

1720, 1845, 1970

28

2100

10

2450

28

2600, 3500

10

5240, 5500, 5785

9
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Biểu tượng
Phần này mô tả các biểu tượng được sử dụng với bơm tiêm điện TERUFUSION loại SS3TCI.
Mô tả các biểu tượng
Biểu tượng

Mô tả biểu
tượng
“CE” nghĩa là tuân thủ
chỉ thị Châu Âu
2011/65 / EU về việc
hạn chế sử dụng một
số chất độc hại trong
thiết bị điện và điện tử
cũng như có các yêu
cầu cầu thiết yếu và
các khoản tương tự
khác của Chỉ thị
2014/53/EU (tự khai
báo).
“CE0197” nghĩa là tuân
thủ chỉ thị về thiết bị y
tế, 93/42 / EEC.

Mô tả biểu
tượng

Biểu tượng

Giới hạn áp suất khí
quyển

Khởi động

Giới hạn xếp
chồng

Ngừng

Bộ phận áp dụng bảo
vệ khử rung tim loại CF

IEC 60529 Các mức
độ bảo vệ của vỏ thiết
bị (mã IP)
Chỉ thị kéo kẹp về
phía trước

Cho biết vật liệu
đóng gói bằng giấy
có thể tái chế (Nhật
Bản)

Số lượng đóng gói

Cho biết (túi nhựa
PE polyethylene)
(Nhật Bản)

Số catalogue

Tuân thủ hướng dẫn
sử dụng

Có thể tái chế (Pin
Lithium-ion) Brazil

Ngày sản xuất

Tuân thủ hướng dẫn
sử dụng

Chứa các chất bị hạn
chế RoHS 6 (Pin
Lithium-ion) Trung
quốc

Nhà sản xuất

Đặt theo hướng này

Có thể tái chế (Pin
Lithium-ion) Đài Loan

Dòng điện xoay chiều

Cẩn thận dễ vỡ

Dấu hiệu TISI (pin
Lithium-ion) Thái Lan

Cung cấp nguồn điện
xoay chiều

Đặt nơi khô ráo

Dấu hiệu TISI (pin
Lithium-ion) Thái Lan

“tắt” (một phần
của thiết bị)

Để xa khỏi ánh
mặt trời

Bộ thu gom pin
riêng biệt

“bật” (một phần
của thiết bị)

Giới hạn nhiệt độ

Trở về

Giới hạn độ ẩm

Bộ thu gom các thiết bị
điện và điện tử riêng
biệt, Cộng đồng Châu
Âu
Bức xạ điện từ
không ion hóa

Số seri

IP24
#

Im lặng (tắt
tiếng)

• Xem trang 6 đến 15 để biết các ký hiệu trên bảng điều khiển và màn hình LCD.
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Mô tả biểu
tượng

Purge

Đại diện ủy quyền tại
Châu Âu

Lưu ý

Biểu tượng

Các thông tin khác

Công bố đơn giản của EU về sự phù hợp
(Chỉ thị về thiết bị vô tuyến, 2014/53 / EU)
Công bố đơn giản của EU về sự phù hợp (Chỉ thị về thiết bị vô tuyến, 2014/53 /
EU)
Bằng văn bản này, TERUMO CORPORATION công bố rằng loại thiết bị
vô tuyến Bơm tiêm loại SS3TCI tuân thủ Chỉ thị 2014/53 / EU.
Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của EU hiện có tại địa chỉ internet sau:
http://www.terumo-europe.com

157

Memo

158

Memo

159

FOR INFORMATION ABOUT TERUMO PRODUCTS
• If this product should fail to perform as intended, immediately stop using the product and contact the nearest branch or sales
office of TERUMO.
TERUMO EUROPE N.V.
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

TERUMO RUSSIA LLC
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

TERUMO EUROPE N.V.
BENELUX SALES DIVISION
(Belgium)
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
(Netherlands)
Tel.: +0800 0220396
Fax: +0800 0220414

TERUMO MEDICAL CORPORATION
265 Davidson Avenue, Suite 320,
Somerset, NJ 08873 USA
Tel.: +1 732 302 4900
Fax: +1 732 302 3083
Toll free :+1 800 283 7866

TERUMO FRANCE S.A.S.
Tel.: +33 1 30 96 13 00
Fax: +33 1 30 43 60 85
TERUMO DEUTSCHLAND GMBH
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200
TERUMO DEUTSCHLAND GMBH
ZWEIGNIEDERLASSUNG
SPREITENBACH
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11
TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
Tel.: +34 902 10 12 98
Fax: +34 902 10 13 58
TERUMO ITALIA S.R.L.
Tel.: +39 06 94 80 28 00
Fax: +39 06 60 51 32 33
TERUMO SWEDEN AB
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890
TERUMO DENMARK
FILIAL OF TERUMO SWEDEN AB
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80
TERUMO UK LTD.
Tel.: +44 1276 480440
Fax: +44 1276 480465

TERUMO LATIN AMERICA
CORPORATION
Doral Corporate Center I
8750 NW 36th street, Suite 600
Miami, FL 33178, U.S.A.
Tel.: +1 305 477 4822
Fax: +1 305 477 4872
TERUMO MEDICAL
DE MEXICO S.A. DE C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1647
piso 11 Colonia San Jose Insurgentes
C.P. 03900 Delegacion Benito Juarez
Mexico D.F.
Tel.: +52 55 10 85 07 70
Fax: +52 55 10 85 07 71
TERUMO MEDICAL
DO BRASIL LTDA.
Praça General Gentil Falcão,
108 cj 91 e 92
- São Paulo - SP
- Brasil - CEP: 04571 - 150
Tel.: +55 11 3594 3800
Fax: +55 11 3594 3801
TERUMO CHILE LTDA.
Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio
Central Park, Las Condes, Santiago
755-0000, Chile
Tel.: +56 2 2480 9600
Fax: +56 2 2480 9608
TERUMO SINGAPORE PTE. LTD.
300 Beach Road,
#33-06 The Concourse
Singapore 199555
Tel.: +65 6 291 3603
Fax: +65 6 291 2696

TERUMO (THAILAND) CO., LTD.
#1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke
Road (Sukhumvit 21), Kwaeng
Klongtoeynua,
Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel.: +66 2 260 7020
Fax: +66 2 260 7019
TERUMO VIETNAM MEDICAL
EQUIPMENT CO., LTD.
14th Floor, Geleximco Building,
36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward,
Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Tel.: +84 4 3936 1643
Fax: +84 4 3936 1641
TERUMO VIETNAM MEDICAL
EQUIPMENT CO., LTD.
HO CHI MINH CITY BRANCH
Room 505, 5th floor,
HOANG ANH SAFOMEC Office Building,
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Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 8 3866 9263
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Syringe Pump Type SS3TCI
TE-SS830T
Instruction Manual

Store this instruction manual in a convenient location for future reference whenever
necessary. Read the instructions carefully before using the product, and operate in
accordance with instructions. Perform maintenance and inspections to ensure safe
use and extend the life of this product.

Contents
Read this instruction manual carefully to fully understand this product and ensure its safe use. For an explanation regarding the
introduction of this product, consult with TERUMO trained service technicians. Conduct safety training sessions for this product
before use.
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Purpose, Overview and Features of the Product
Purpose and Overview
The TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI is intended for the infusion of general and local anesthetics, vasodilators,
cardiotonics, parenteral feeding, anti-cancer drugs, labor-inducing drugs and blood transfusion at ICU, CCU, NICU, operating
rooms or general wards.
This equipment intends to be used to inject a drug solution from a syringe constantly at a preset hourly flow rate.
Additionally, this product is equipped with the Diprifusor TCI system that enables infusion in the TCI mode. The TCI mode is
available only with Diprivan (generic name: propofol).
Model
TE-SS830T

Catalogue number
TE*SS83xTxx

Communication function
Infrared communication (IrDA), Wireless LAN

Hereinafter referred to as
TE-SS830T

Alphanumeric characters are entered for x in the catalogue number.

Features
TCI mode
• In the TCI mode, the built-in Diprifusor TCI system injects a Diprivan pre-filled syringe for general anesthetics.
• Diprivan (propofol 20mL, 50mL) pre-filled syringes can be used with this product.
Dose unit
• The flow rate (mL/h) can be automatically calculated based on the dose units such as μg/kg/min. The calculated contents of the
flow rate can be checked on the screen.
Easy-to-read display
• With a 4.3 inch (10.9 cm) colour LCD, clear and precise visibility has been achieved.
• The operation indicator allows the operation/stop/alarm status to be easily recognised.
• The internal battery charge and level indicator is displayed on the LCD with 5 bars.
Wide range of alarm functions
• The alarm functions include Occlusion alarm, Pressure alarm, Nearly Empty alarm, Slider Displacement alarm, Syringe Barrel
Detection alarm, Syringe Displacement alarm, Link Interruption alarm, Plunger Displacement alarm, Battery alarm, Shutdown
Notice alarm, Power Failure alarm, Re-alarm, Start Reminder, No Flow Rate alarm, No VTBI alarm*1, Flow Rate/VTBI (Volume to
be infused) Volume Judgment alarm*1 and Completion alarm*1.
*1: Only if the VTBI setting function is enabled (Default: disabled)
• The Occlusion alarm detection sensitivity level can be changed according to the condition of use.
• The Flow Rate/VTBI Volume Judgment alarm works as a safety function to prevent the normal mode operation if the flow rate is
equal to or more than the VTBI. (Default: disabled)
Additional safety functions
• The keypad lock function disables any switch operations after being set to prevent any operational errors or inadvertent
operations. (Except for Start switch, Power switch and Back/Mute switch (for operation to release the keypad lock).)
User-friendly shape and structure
• With a unit weight of approx. 2.1 kg, the carrying burden is reduced, and allows for stable installation with the pole clamp
included.
• The rounded-cornered body is easy to clean even when drug solution has adhered.
Dual power supply system
• Dual power supply system with AC power and internal battery
• The internal battery can provide approx. 8 hours of continuous operation for solution delivery at a flow rate of 5 mL/h at
temperature of 25°C, with a fully-charged new battery.
• The internal battery can be charged to approx. 80% in 3 hours.
• The sub-battery is used for a Power Failure alarm in case both power supplies are lost.
Communication function
• The infrared communication allows communication with the optional Communication Rack System*2.
• The wireless LAN allows communication with the network system.
*2: TERUFUSION Communication Rack System (Model: TE-RS800)
TERUFUSION Communication Rack System (Extension) (Model: TE-RS811)
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Purpose, Overview and Features of the Product

Unit Correlation
mcg/kg/min and μg/kg/min have the same meaning and are interchangeable.

Glossary of terms
• Diprifusor: Used for the Integrated infusion system, software, and sub-system that have been developed for Diprivan
infusion by TCI.
*Diprifusor TCI software (©University of Glasgow)
• TCI mode: A dose mode for TCI (Target Controlled Infusion) Diprifusor infusion.
Note that the TCI system of this product is designed to target predicted in-blood concentration only. Effect site
concentration cannot be targeted.
• Predicted in-blood concentration: Calculated based on the body weight and target in-blood concentration (Cpt).
• Predicted effect site concentration: Calculated anesthetic effect site concentration.
• Decrement (awakening) time: The time required for the predicted in-blood concentration level to reach the decrement
concentration level. The value of decrement concentration should be set in advance. See “Changing the decrement
concentration” (page 41)
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Parts Description
Exterior Diagram
 Front view
● LCD
● Operation panel
● Handle
Holds the pump main unit.

● Dial
Sets the flow rate,
dosage, weight, etc.
Selects (Up/Down) the item in the menu.
The increase/decrease range
varies according to the rotation
speed.

● Slit
Accepts the flange
of a syringe.
● Syringe clamp
Fixes the syringe.
● Flange holder
Holds the flange of
a syringe.

● Slider hook

● Slider
● Clutch

● Plunger detector

 Rear view
● AC inlet
Connects with the
AC power cable.

● Tube holder

● Infrared communication window
Communicates with the optional
Communication Rack System*1.
*1: • TERUFUSION Communication Rack
System (Model: TE-RS800)
• TERUFUSION Communication Rack
System (Extension) (Model: TE-RS811)
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Parts Description

Operation Panel
● Display select switch
● Power switch

● Back/Mute switch
● Confirmation switch

● Stop switch
● Start switch

● Operation indicator
● Purge switch

Name

Power switch

Purge switch

Start switch

Stop switch

Display select switch

Back/Mute switch

Function
Turns the power ON/OFF.
In the stop status, press and hold this switch to perform a rapid infusion.
In the bolus (Hands On/Hands Free) mode, press or press and hold the switch to start the bolus
infusion.
The buzzer sounds and the operation indicator flashes in green.
Starts the solution delivery.
Stops the solution delivery.
Rotating the Dial while pressing the Stop switch accelerates the setting rate to set items such as
the flow rate. (See page 71.)
Switches the selected item (Flow rate screen, Menu screen).
Press and hold for 2 seconds or more on the flow rate screen to go to the menu screen.
Mute the alarm.
Returns to the previous menu screen.
In the stop status, press and hold for 2 seconds or more to standby.
In the keypad lock status, press and hold for 2 seconds or more to release the keypad lock.
Confirms the item selection and is also used for check confirmation.

Confirmation switch

Operation indicator
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Displays the operation status.
Green flashing: Solution delivery in progress
No light: Stopped/Standby mode
Red flashing: Stopped by an alarm
Green and red lighting alternately: Self-check (self-diagnosis) operation in progress
Red light: Device fault

Parts Description

Screen Description
In the TCI mode
 Graph screen
7

1
6

2

(a)
5

3

4
1

Drug display

Displays the drug name.

2

Tab display

Indicates the TCI mode is currently selected, showing the type of TCI
mode screen: graph, text, or info.

3

Target in-blood
concentration display

Displays the predicted in-blood concentration to be targeted.

4

Solution delivery
information display

Displays the current flow rate, dose rate, decrement (awakening) time,
and volume delivered.

5

Graph display

Displays the change in a time lapse of the predicted in-blood
concentration (Cp) in green and the predicted effect site concentration
(Ce) in blue in a graphical format. A horizontal line (a) indicates the
target in-blood concentration (Cpt).

6

Cp/Ce display

Displays the current value of Cp (predicted in-blood concentration) and
Ce (predicted effect site concentration).

7

Initial infusion display

Displays the initial infusion dose and the time required before the target
in-blood concentration (Cpt) level is reached. (Available before the
initial infusion is started.)

Notes

• Each time you press the Display select switch, the screen changes as shown below.
• The display returns to the graph screen after 10 seconds of no operation on the Info screen.
Graph screen

Text screen

Info screen
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Parts Description
 Graph screen (detailed)
Colour tag

Initial infusion dose
Initial infusion time

Drug name

TCI mode tab
Predicted in-blood concentration (Cp)

Drug concentration
Tab display
Graph tab

Predicted effect site
concentration (Ce)

Unit of Y axis
(concentration)
Target in-blood
concentration (Cpt)

Unit of X axis (time)

Flow rate

Dose rate Decrement Volume delivered
(awakening)
time

 Text screen
Colour tag

Drug name

Target in-blood concentration (Cpt)

TCI mode tab

Predicted in-blood
concentration (Cp)

Drug concentration

Predicted effect site concentration (Ce)

Tab display

Decrement (awakening) time
Decrement (awakening) concentration
Elapsed time

Text tab

Volume delivered

Flow rate

Patient information
Dose rate
Weight
Height

Age

Gender

 Info screen

TCI mode tab

Decrement (awakening) concentration
Graph axis

Tab display
Info tab

Patient information
Drug information

Target in-blood concentration (Cpt)
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Parts Description
 Tab display
TCI mode tab

Graph tab

Text tab

Info tab

Indicates the TCI mode is currently selected.

Displays the graph screen.

Displays the text screen.
Displays patient and drug information, and the target in-blood concentration (Cpt). Used when
setting the decrement (awakening) concentration and graph axis.

 Concentration icon
/
Target in-blood
concentration icon

Displays the target in-blood concentration (Cpt).

Predicted in-blood
concentration icon

Displays the predicted in-blood concentration (Cp).

Predicted effect site
concentration icon

Displays the predicted effect site concentration (Ce).

* See page 11 for the icons other than those listed above.
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Parts Description

In other dose modes
 Flow rate screen

1

2

1

Flow rate display

Displays the value and information for the flow rate (mL/h), etc.

2

Volume delivered display

Displays the volume delivered.

Notes
• Each time you press the Display select switch, the selected items rotate as shown below. Selected item turns dark blue.
• If not operated for 10 seconds, the input area moves to the flow rate display.
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Parts Description

Sensor icon display

Status icon display

Flow rate display
Start up icon
Tab display

Ready for bolus icon

Volume delivered display

 Status icon display
When AC power is connected and charge is full.

(lit)
Battery icon
Displays the remaining battery
level.

and the remaining battery
level flashing alternately

When AC power is connected and battery is charging.

(flashing every other second)

Battery failure

(flashing every half second)

Battery and sub-battery* failure

and the remaining battery
level flashing alternately every
other second

Sub-battery failure or low battery

Battery charge level (displayed in 5 bars)
5 bars (green): Approx. 8 hours
4 bars (green): Approx. 6 hours
3 bars (green): Approx. 4.5 hours
2 bars (green): Approx. 3 hours
1 bar (orange): Approx. 30 min (when the Battery alarm has not been issued)
(In the case of a continuous solution delivery at a flow rate of 5 mL/h at temperature of 25°C,
with new battery after charging for 8 hours or more with the power turned off.)
The battery can be charged to approx. 80% in 3 hours.
* The sub-battery is used for a Power Failure alarm.
AC icon
Displays connection/
disconnection of the AC power
supply.

When AC power is not connected

When AC power is connected
The occlusion detection pressure level is 1.

Occlusion icon
The occlusion detection pressure
is displayed in 10 levels (1 to 10)
in the upper right of the icon.

The occlusion detection pressure level is 6 (Default).
The occlusion detection pressure level is 10.
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Occlusion icon
The internal pressure level of the
infusion line that does not reach
the level of Occlusion alarm is
displayed in 4 levels.

(grey)

Below 25% of the specified occlusion detection pressure.

(green)

25% or more of the specified occlusion detection pressure.

(yellow)

50% or more of the specified occlusion detection pressure.

(orange)

75% or more of the specified occlusion detection pressure.
Syringe brand
Syringe size to be used (5, 10, 20, 30, 50)
(If a syringe has not been set or has not been correctly detected, the size
display indicates “--”. )

Syringe brand/Syringe size
icon

When the keypad lock is enabled (ON).
Keypad lock icon
Displays when the keypad lock is (No indicator)
enabled (ON).

Alarm is muted

Mute icon
Displays when an alarm is muted.

When the set time period has elapsed
For the setting method, contact TERUMO trained service technicians.

Maintenance icon
Displays when the maintenance
timer set period has elapsed.

Alarm icon
Displays when an alarm sounds.

Wireless LAN icon
Displays the strength of the
signal.

When the keypad lock is disabled (OFF).

(Background
colour: red)

When a high priority alarm sounds.

(Background
colour: yellow)

When a medium priority alarm sounds.

(Background
colour: yellow)

When a low priority alarm sounds.
Antenna only is flashing:
The wireless LAN module
is faulty.
Antenna only is lit:
Connection to the network
system is not established.
Signal condition: Poor

Signal condition: Strong

Communication icon
Displays during the infrared
communication (IrDA).
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During communication

Antenna + signal strength bars light grey:
Connection to the network system is
established.
Antenna + signal strength bars light green:
During communication.

Parts Description
 Sensor icon display
Syringe Displacement icon

Nearly Empty icon

Occlusion icon

Slider Displacement icon

Displays when a syringe displacement is detected.

Displays when the syringe is detected to be nearly empty.

Displays when an occlusion is detected.

Displays when a plunger displacement or slider displacement is detected.

Note

• Nearly Empty icon and Occlusion icon are displayed when Syringe Empty occurs. (See page 133.)

 Tab display
* A selected item that can be entered is displayed in dark blue.

Flow rate tab

Dose rate tab

Volume delivery clear tab

Info tab

Hands On Bolus tab

Hands Free Bolus tab

Used for setting the flow rate.

Used for setting the dose rate when the library or the weight mode is selected.

Used for clearing volume delivery.

Displays the setting information (unit, weight, drug amount, solution amount, etc.).

Used for setting the Hands On Bolus function.

Used for setting the Hands Free Bolus function.

 Ready icon
Start up icon

Ready for bolus icon

Displays when solution delivery is ready to start.

Displays when the pump is ready to start bolus.
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Parts Description

Common screen
 Menu screen
For the programming procedure, see page 77.
Menu 1

Menu 2

Menu tab

Menu details display
Menu

Menu tab
Menu tab

Menu 1
Press and hold the Display select
switch for 2 seconds or more.
This moves the input area to the
next item before displaying the menu
screen.
Display
select switch

Dose mode select

Menu details
mL/h
μg/kg/min
mg/kg/h
mg/kg/h+DIPRIVAN
Library
TCI

1 to 10
Occlusion
(± 10 kPa ↔ ± 120 kPa)
detection pressure

Keypad lock
2 seconds
or more
Bolus

TCI
(TCI mode only)

Advanced dose
mode

Combination dose
mode
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Menu details display
Note
Other dose units can be
specified in the Drug Library.
“Library” is displayed after
uploading the Drug Library.

Sets the occlusion detection
pressure level.

ON
OFF

Sets the keypad lock function
to ON or OFF.

Hands On Bolus
Hands Free Bolus

Bolus infusion is available with
the Purge switch.

Maximum flow rate

Sets the upper limit of the flow
rate.

OFF
Interval/Intermittent Mode
Multi-step Mode
Delayed Start Mode

Selects an advanced dose
mode. (Displayed when a
drug library that allows for
advanced dose mode is
selected.)

―

For details, contact TERUMO
trained service technicians.

Parts Description

Menu

Menu tab

Menu 2
While pressing the Back/Mute switch,
press and hold the Display select
switch for 2 seconds or more.
Display select switch
Back/Mute
switch

History

TCI operation
history

Sound volume

2 seconds
or more

Brightness

Date and time

Profile

Communication
environment

Password

Menu details

Note

Up to 10,000 events

Checks the operation history.

Up to 5 events

Checks the TCI operation
history.

Alarm sound:
1: Low
2: Medium
3: High
Step: Step up
Operation sound:
0: Very low
1: Low
2: Medium
3: High
Cable insertion or extraction
sound:
0: Very low
1: Low
2: Medium
3: High

Sets the sound volume level.

1 to 5
(Dark ↔ Bright)

Sets the brightness level.

Year, Month, Day, Hour, Minute

Sets the date and time.

Profile range can be set through
TERUFUSION Drug Library
Manager or TERUFUSION
Software Package (settable up
to 30 items).

Selects the profile.

Selection of Communication
environment table (up to 10)
Wireless LAN ON/OFF

Sets the communication
environment.

If the password is set, some
special functions are password
protected.

Displays the menu only
available to TERUMO trained
service technicians.
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Parts Description

Standard Accessories
Standard accessories supplied with this product:
• Pole clamp (Screw type)

• AC power cable

• Instruction manual

Note
• If an AC power cable is not included with the pump unit, please contact TERUMO trained service technicians to receive the cable
suited for your region.

Optional Accessories
Optional accessories are sold separately.
The specifications and external appearance of the product may be changed without notice for the purpose of improvement.
For details, see the instruction manuals supplied with each product.
Name

Model

Catalogue number

TERUFUSION One Touch Pole Clamp

TE-877

TE*877

TERUFUSION Drug Library Manager

TE-SW800

TE*SW800BE

TERUFUSION Software Package

TE-SW800

TE*SW800PE

TERUFUSION Standard Rack System

TE-RS700

TE*RS700N

TERUFUSION Communication Rack System

TE-RS800

TE*RS800N

TERUFUSION Communication Rack System (Extension)

TE-RS811

TE*RS811N

• TERUFUSION One Touch Pole Clamp (TE-877)

• TERUFUSION Drug Library Manager (TE-SW800)

• TERUFUSION Software Package (TE-SW800)

Note
• When using the TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software Package, be sure to check the compatible with
that version of the pump you use. For the version, contact TERUMO trained service technicians. If the incorrect version is used,
some parts of the TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software Package are displayed abnormally.
16

Parts Description
• Rack system
TERUFUSION Standard Rack System (TE-RS700)

TERUFUSION Communication Rack System (TE-RS800)

Communication box
AC power box

TERUFUSION Communication Rack System
(Extension) (TE-RS811)

<Combination Examples>

Caution
• When using a rack, do not place this product
under an infusion pump. The infusion pump’s
door may disturb this product, resulting in
unstable delivery.

Notes
• Up to three rack systems can be joined for use.
• To join rack systems, contact TERUMO trained service
technicians.
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Precautions
To ensure safe and correct use of this product, please observe all precautions.
Non-compliance with precautions and incorrect use may result in damage or injury.
The following are signs used in this manual and their meanings:

Warning

Caution

This label preceding a precaution indicates that there will be a possible risk of death or
personal injury if the precaution given is not complied with.
This label preceding a precaution indicates that there will be a possible risk of
personal injury or property damage if the precaution given is not complied with.

Use
Warnings
• After the power is turned on, a syringe that corresponds to the syringe brand name displayed on the LCD should be used.
[The flow rate accuracy and alarm function cannot be guaranteed if a wrong syringe is used.]
• Since TCI mode operation is based on in-blood concentration prediction, the user must observe the patient’s condition,
assuming there is always the possibility that actual in-blood concentration differs from the predicted values. If any
abnormality is found in the patient’s condition, immediately take appropriate measures such as manual dose or other
options for anesthesia. [Improper TCI infusion with predicted in-blood concentration mistaken as actual in-blood
concentration may result in critical harm to the patient.]
• Always check the infusion status (decreasing volume of drug solution), connecting site and puncture site at the start of the
infusion. In addition, conduct the same check during infusion on a regular basis, including patient rounds.
• When setting a syringe, ensure that the syringe plunger has been firmly set
onto the slider hook and that the syringe has been correctly set into the sections
including checking that the flange of the syringe has been inserted into the flange
holder. The elevation difference between this product and the patient should be
Smaller
difference
kept to a minimum. [Drug solution may not be delivered correctly due to rapid
infusion caused by displacement of the syringe plunger from the slider hook,
incorrect detection of the syringe size, etc.]
• When an occlusion occurs due to tube bend in the infusion line, blocked filter, blood clot inside the needle or other
reasons, close the infusion line on the downstream side, and eliminate the cause of the occlusion before starting. [1. The
internal pressure of infusion line from the pump to the occluded section in the downstream is high. Simply removing the
cause of occlusion will result in “bolus infusion (temporarily excessive infusion of drug solution)” to the patient. 2. The pump
will not operate until occlusion is removed.]
• Do not apply any pressure to the syringe plunger or slider. [The syringe plunger may be pushed, causing bolus infusion to
the patient.]
• When removing the syringe installed in this product, the three way stopcock (if used) of the infusion line should be closed
before removing it. [It may result in excessive infusion (siphoning free flow by gravity) of drug solution.]
• When using at a low flow rate or under a low temperature, monitor the solution delivery carefully to check for any
occurrence of occlusion. [The solution delivery may be interrupted for a period due to: 1. The flow rate setting decreases,
the time from occlusion occurrence to detection becomes longer. 2. The temperature decreases, it interferes with the
movement of the syringe (the sliding resistance of the plunger increases), frequently causing the Occlusion alarm to be
issued.]
• When using this product in environments with high background noise levels, the alarm sound volume of this product should
be adjusted so that alarms can be heard. [Background sound pressure levels higher than the alarm sound volume may
drown out an alarm, resulting in health hazard to the patient.]
• When using this product with one or more other products, or with a similar device, make sure of the optimum alarm
settings for all those devices. [Unintended alarm settings may result in health hazard to the patient.]
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Precautions

Warnings
• When infusing a Diprivan pre-filled syringe in the TCI mode, the following must be observed:
• Do not inject Diprivan before starting solution delivery in the TCI mode.
• After ending the TCI mode, do not inject to the same patient again in the TCI mode during the period that Diprivan is
assumed to remain in the patient’s body.
• Do not inject Diprivan from another route during solution delivery in the TCI mode.
• Do not use the Purge switch to inject Diprivan to a patient.
Otherwise, the prediction of in-blood concentration will be affected since the value is determined based on the calculation
of discharge quantity from a Diprivan pre-filled syringe in the TCI mode.
• Since this product does not have an airtight structure, it should not be used or stored in an active gas environment
(including sterilizer gas), nebulizer-sprayed environment, high-humidity environment, etc. It should not be submerged
into water. [If the electronic components inside the product are affected, there may be subsequent damage and time
degradation which will cause failure of this product.]
• The product should not be used or stored in a flammable environment.
• The product should not be used for an extracorporeal circuit etc. that may lead to an extreme negative or positive pressure.
[Solution delivery may not be carried out correctly or rapid infusion may occur due to displacement of the syringe gasket
from the plunger or displacement of the syringe plunger from the slider hook. In addition, solution delivery may not be
carried out correctly because of bolus infusion, back-flow, etc.]
• This product should not be used in conjunction with gravity infusion. [1. If this product suffers a downstream occlusion
lower than the connection with the gravity infusion line, the Occlusion alarm will not operate. 2. If bubbles are entrained in
the downstream of the infusion line due to emptied gravity infusion line first, the normal infusion cannot be carried out.]
• A syringe other than specified should not be used for this product. [If using a syringe other than those specified, the flow
rate accuracy and alarm functions cannot be guaranteed.]

Cautions
• The syringe pump operates in TCI mode only when the specified drug-filled syringe is used. Read the instruction that
comes with the drug (Diprivan/generic name: Propofol) before using the syringe pump in TCI mode.
• Before using the TCI mode, make sure that the TCI TAG of the syringe is properly set and that the LCD shows the correct
syringe brand, size, and concentration. [The TCI mode cannot be selected if the TCI TAG is not properly set.]
• Do not turn off the power or end the TCI mode while the TCI mode is in use. [Otherwise, the important information on the
current TCI mode such as the predicted in-blood concentration will be erased.]
• Do not use the syringe again in the TCI mode after removing it following the activated Nearly Empty Alarm. [Since the TCI
TAG information of the syringe is erased after the Nearly Empty Alarm, the syringe cannot be used regardless of the drug
amount remaining in the syringe.]
• When you change any settings, make sure those new settings are effective. [The setting is not applied and the previously
set value is restored if no operations are performed during the process for a certain period of time.]
• When using a syringe (specified sterile syringe for general use) for this product, ensure that the nominal capacity of the
syringe is not exceeded. [If exceeded, the accuracy of flow rate or the alarm function cannot be guaranteed.]
• Use the AC power cable included and connect to an earthed AC power source. The AC power cable included should not
be used for other equipment. [Using an AC power cable other than the one specified may result in failure of this product. In
addition, if used without an earth connection, the electrical safety of this product is not guaranteed.]
• Before inserting an intravenous needle or connecting an infusion line with the connecting site, always bleed the air inside
the infusion line by pressing the purge switch and ensure that the slider pushes the syringe plunger. [1. This product
may cause harm to a patient due to air injection, since it does not have a function to detect air in the infusion line. 2. This
product may not be able to deliver solution for a while after started if there is a gap between the syringe plunger and the
slider, or between the syringe flange and the flange holder (on the clamp side).]
• Before starting solution delivery, check that the settings for any errors. (e.g. an error in the digit of flow rate etc.) [This
product does not have a function to determine the correct values, possibly resulting in excessive infusion or insufficient
infusion to a patient.]
• If the product is used under conditions that do not meet those specified for the flow rate accuracy described in
"Specifications", such as a low flow rate or short dosing time, the solution delivery should be monitored with extra care.
[The flow rate accuracy cannot be guaranteed.]
• Turn the power on before the syringe is inserted, and check that the LCD and operation indicator are flashing, and that the
buzzer sounds. [If the power is turned on when a syringe is installed, this product cannot operate a normal self-check (selfdiagnosis).]
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Cautions
• When installing a syringe, pull forward the clamp and turn. Then, after the syringe is set, turn the clamp back to the
original position and gently push it to fix the syringe. In addition, the slider should be moved while holding the clutch. [Any
unreasonable operation or excess operation will cause failure of this product.]
• When setting the plunger to the slider, ensure that there is no gap between the syringe plunger and slider. [If the plunger is
set and there is a gap, the air or drug solution may be sucked by the slider hook.]
• After a syringe has been installed, do not apply any force such as pulling or pushing the infusion line. [Applying these
forces may result in displacing the syringe barrel from the predefined position, temporarily delivering or sucking the drug
solution.]
• When starting solution delivery, check the volume delivered and then clear it as needed before use.
• After an Occlusion alarm is issued, always eliminate the cause of occlusion before starting. [In order to correct the volume
of bolus at the time of handling occlusions, this product has functions to automatically reduce the pressure inside the
infusion line at the occurrence of the Occlusion alarm (pulling back the slider, subtraction from the volume delivered).
Therefore, if starting without removing the cause, the infusion may not be carried out correctly such as causing the drug
solution in the infusion line to flow back to the syringe, or a repetitive Occlusion alarm status.]
• This product should be placed and used on a level and stable location. In addition, when using the IV pole, ensure that the
stand is stable and this product is securely fixed to it. [Dropping or falling may result in damage or failure.]
• When fixing this product to the IV pole, the specified pole clamp should be used. [If a pole clamp that has not been
specified is used, the function cannot be guaranteed. It may cause failure or accident.]
• When attaching a pole clamp to the pump, ensure that it is set securely. [Failure to do so may result in falling of the pump
or pole clamp.]
• When a pole clamp is used, do not release it until you have checked that this product is securely fixed to the IV pole.
[Failure to do so may result in falling of this product due to the loosened pole clamp knob.]
• Disconnect the AC power cable from this product to remove it from the AC power source. Do not place this product in an
area with obstacles that block the AC power cable from being disconnected.
• No part of this product, including the infusion line, should be taken into or used in a control area for radiation devices/
MRI or inside a hyperbaric oxygen therapy room. If any part of this product is accidently brought into these environments,
immediately discontinue use. [This product is not designed to be used in these environments. Malfunction, damage or
degradation of this product may occur or it may lead to explosion.]
• During solution delivery, at a low flow rate in particular, do not move this product up or down. [The internal pressure level of
the infusion line changes due to gravity, which may cause excessive infusion or back-flow.]
• Since this product is precision equipment, it should not be used if it has received any impact (drop to floor, falling from
the IV pole, violent shock). [Even though no fault is observed in the product appearance, the original functionality or
performance (flow rate accuracy and various alarm functions, etc.) of this product may not be achieved, and therefore
inspection is required.]
• When purging a drug solution with high viscosity through a thin intravenous needle, an Occlusion alarm is likely to be
issued even if the infusion line is not occluded. A solution with high viscosity, deliver it at the rate of 100 mL/h or lower, not
by purging it. [If purging is continued, an Occlusion alarm may frequently be issued or the solution may be unable to be
delivered.]
• Use the drug solution after it has adjusted to the room temperature. [If the drug solution is used when it is still cold, it
interferes with the movement of the syringe (causing resistance of the plunger), frequently causing the Occlusion alarm to
be issued.]
• Use this product at the level of the patient’s heart in a range of ±130 cm.
• When using this product together with other infusion systems, note that the alarm functions can be activated by one of
those systems.
• Since drug solution may cause a short circuit, ensure that the connecting sections of the AC inlet and AC power cable are
not wet when connecting. If moisture is present, ensure that the power is turned off and the AC power cable is removed
from both the pump and earthed AC power source, and then thoroughly wipe with a dry cloth. [Since this product does not
have a waterproof structure, it may affect the electrical components inside, and cause a malfunction.]
• Use an earthed AC power supply for normal use. The internal battery is an auxiliary power source for when the AC power
supply is not adequately available during transportation, power failure, etc.
• Before use, check the manuals of the medical supplies and medical equipment that are used in combination.
• This product should only be operated by skilled personnel.
• Regular inspections should be conducted. If any fault is observed, stop using this product and request an inspection and
repair. [The original functionality or performance of this product may not be achieved.]
• Attention is required not to apply any strong static electricity. [It may result in failure or malfunction.]
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Cautions
• Prior to first use, or if unused for a long period, connect this product to an earthed AC power supply and provide a
sufficient charge (8 hours or more) with the power turned off. [If not sufficiently charged, this product may not be able to
operate using the internal battery during a power failure, etc.]
• Even within the normal conditions of use, this product should not be used under conditions that cause a sudden
temperature change. [Condensation inside the product results in damage and time degradation, and therefore the original
functionality or performance of this product may not be achieved.]
• The AC power cable used for this product should not be pinched with forceps or equipment, e.g. caster, or punctured with
a needle. [If a cable is damaged, electric shock or fire may occur. The original functionality or performance of this product
may not be achieved.]
• This product should not be used in a place where vibration, dust, mist, corrosive gas, etc., occurs or in a place where
the product is sprayed with liquid. If solution is spilled on this product, thoroughly wipe with a dry soft cloth. [The original
functionality or performance of this product may not be achieved, and it may cause a malfunction.]
• In a case where a manufacturer has made changes to their syringe, the flow rate accuracy and alarm function may not be
guaranteed. If any fault is observed, immediately stop using the product and contact TERUMO trained service technicians.
• Avoid any location for placement that may cause interference with other infusion pumps.
• When transporting with the pump fixed to the IV pole, do not hold the handle of the pump nor apply pressure from the top.
[The pole clamp may be dislocated or damaged.]
• When this product is transported while in use, do not touch the switches, etc. Use the keypad lock function as needed.
[Touching the switches etc. without the keypad lock enabled may result in an operation (power on/off, stop, start, rapid
infusion) that is not intended by this product.]
• The LCD and the Operation panel (switches etc.) of this product should not be pressed with excessive force and should not
be operated with a pointed object. [It may cause damage to or failure of the LCD or the Operation panel.]
• Do not disassemble, make alterations (including actions that interfere with the functionality or performance such as
taping the LCD or a movable part) to, or repair this product. [This may result in failure, damage or device performance
degradation of this product.]
• This product should only be used with a sufficient power supply. [If the power supply is not sufficient, the internal battery
will be used for the operation, which may result in no power supply in an emergency situation.]
• When using devices (mobile phones, radio devices, radio knives, defibrillators, etc.) that emit an electromagnetic wave
within the area of this product, they should be used as far away as possible and you should verify the normal operation of
this product in the configuration it is used. In addition, this product should use a power supply of a system isolated from
these devices and should obtain secure earth connection. [Malfunction in this product may result in critical harm to the
patient.]
• When used in the vicinity of a radio knife (Medical radio knives are surgical
Medical
electrical
Knife holder
equipment for incision and coagulation by high energy radiofrequency
equipment
Return electrode
current), check the following before use.
Radio knife
(1) Radio knives have a different level of high-frequency noise emission
depending on the types, and using old models (vacuum tube gap type)
in combination should be particularly avoided as the noise levels from
those are higher.
Power supply for
Power supply
medical electrical
for radio knife
(2) The distance from the radio knife cord (knife holder, knife cord and
Keep 50 cm or more
equipment
return electrode cord) and radio knife body to this product should be kept
Power supply from a different system
to a minimum of 50 cm.
(3) The radio knife and this product should be operated by a power supply
from a separate system, and both should be securely earthed.
• When connecting this product with other medical equipment or network system, check its conformance to IEC 606011:2005+A1:2012 (EN 60601-1:2006+A1:2013) and IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015) prior to use in order to ensure
the system safety.
• When connecting this product with a network system or other equipment, for safety, checking the manufacturer’s
specifications of the equipment is recommended. In addition, use EMI compliant products for the connection cable.
• When using the external communication function, pay particular attention, as it is more susceptible to the effect from a
radio knife, mobile phone, radio device, defibrillator, etc. Regularly check that this product is operating normally.
• When using the wireless LAN communication function, the effect on other equipment by radio interference should be
considered. [It may affect other equipment.]
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Cautions
• When connecting this product with a network, the settings of this product and the network system need to be compatible.
Contact a vendor specialist for the correct settings and allow only the system administrator to perform settings. [Failure
to connect with correct settings may result in interfering with the original functionality or performance of this product and
affecting the network system.]
• Connection to a network including other devices may cause unpredicted and unacceptable risks for the patient, the user,
or a third person. Be sure to identify, analyze, evaluate, and control those risks.
• Subsequent changes to the IT-network could introduce new risks and require additional analysis.
- Changes to the IT-network include:
(1) Changes in the IT-network configuration.
(2) Connection of additional items to the IT-network.
(3) Disconnecting items from the IT-network.
(4) Update of equipment connected to the IT-network.
(5) Upgrade of equipment connected to the IT-network.
• When using the IV pole, follow the instructions for the IV pole.
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Compatible Syringes
Use a syringe specified below.
This pump accepts TERUMO syringes and other major syringe brands listed in the table below.
The range of syringe brand selection can be limited. Contact TERUMO trained service technicians.

Warning
• Before setting a syringe, ensure the brand of the syringe to be used is the same as the one specified on the pump. If the
brands do not match, the flow rate accuracy and alarm functions can not be guaranteed.

Caution
• Before using the syringe pump, ensure that the size dimension of the syringe is the same as listed below. If there is any
change in the syringe specification, the flow rate accuracy and alarm functions may not be guaranteed. If any fault is
observed, immediately stop using the product and contact TERUMO trained service technicians.

 List of Compatible Syringe Brands
For your reference, these are the dimensions as measured in March 2012.
Display

Syringe Brand

TERUMO_J
TERUMO_P
NIPRO
ASPEN
BD_USA
B.BR_OMN

TERUMO JAPAN
TERUMO PHILIPPINES
NIPRO
DIPRIVAN
BD PLASTIPAK USA
B BRAUN OMNIFIX
B.BRAUN
ORIGINAL-PERFUSOR
VACCINE
PENTAFERTE
CHIRANA
CODAN
CODAN
CODAN PERFUSION
BD PRECISE

B.BR_PER
VACCINE*
P_FERTE
CHIRANA
CODAN
CODAN_30
CODAN_PR
BD_PRECS
1

Acceptable syringe sizes
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50/60 mL
a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm]
15
14
17
18
22
19
26
23
32
24
15
14
17
18
22
19
26
23
32
24
15
14
17
18
22
19
26
23
32
24
―
―
―
―
―
―
―
―
30
17
14
14
17
13
22
16
24
17
30
17
14
17
18
16
22
16
24
17
31
20
―

―

―

―

21

16

―

―

31

38

14
15
―
14
―
―
―

17
16
―
14
―
―
―

17
17
―
17
―
―
―

16
17
―
13
―
―
―

22
22
―
23
―
―
23

19
16
―
17
―
―
21

24
26
―
―
23
―
―

20
13
―
―
17
―
―

32
29
30
30
―
30
32

21
18
21
20
―
37
24

BD_PERFS

BD PLASTIPAK
PERFUSION

―

―

―

―

―

―

―

―

31

38

BD_IRELD

BD PLASTIPAK
IRELAND

―

―

―

―

21

16

24

16

30

16

*1 50 mL: accuracy of ± 5% at a flow rate of 1 mL/h
Size a : Approximate outer diameter of syringe
Size b : Approximate length from syringe flange to the end of the plunger when the
plunger is completely slid into the syringe.

Cautions
• Only use specified syringes with luer lock for the pump.
• TERUMO cannot accept any responsibility for errors in flow due to modifications of the syringe specifications introduced
by the manufacturer.
• Differences in factors such as size and plunger force in compatible syringes may not fulfill flow rate accuracy of infusion.
• Contact the syringe supplier for details on syringe specifications.

Note

• When a custom syringe list is created by specifying a brand for each syringe size among the available syringes, it can be
registered to the pump to be available for use. Contact TERUMO trained service technicians.
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Preparation
Prior to the initial use of the pump, set the date and time to record history correctly. (See page 106.)
Before use, carefully read “Precautions” and the labels attached to the product.

Prior to the Pump being Used
Connect to the AC power supply and charge (8 hours or more) with the power turned off.

Prior-to-use Inspection
Check the following points before use.

1)

There is no damage to the main unit, AC power cable or pole clamp, and that there is no
malfunction due to adhered drug solution.

 Main unit/AC power cable
2

5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3 6

3

1

4

2

There is no damage, dent or adhered drug solution on the AC inlet and AC power cable.
There is no damage to the handle, rubber protector, tube holder and infrared communication window.
There is no damage or adhered drug solution on the slider, slider hook and flange holder (including Slit).
When moving the slider left and right with the clutch pushed, it should move smoothly, and when it is moved to the left
most position while the power is on, the Nearly Empty alarm should be issued. (See page 138.)
There is no adhered drug solution on the syringe clamp and that it moves back and forth smoothly.
There is no drug solution on the Dial, it turns smoothly, and flow rate setting can be set when the power is on.
If there is adhered drug solution, promptly clean in accordance with the directions on page 125.

Preparation

Notes

• If the tube holder comes off, follow the procedure below to attach it.
• When inserting the notch of the tube holder into the hole on the rear side, insert while pulling the tube holder towards the rear
side. Forcibly inserting into the hole may cause damage to the notch.
1)

2)

Insert the notch of the tube
holder into the front side
hole on the pump.

Check

Insert the notch of the tube
holder into the rear side hole
on the pump.

• The tube holder is firmly fixed to
the pump.

 Pole clamp
● Clamp portion of
the pole clamp

● Base portion of the pole clamp
● Pole clamp lock portion
● Pole clamp knob
1.
2.
3.

There is no damage to any part of the pole clamp and that the clamp is clean.
When attaching pole clamp to the pump, it should lock in place firmly with an audible click.
There is no adhered drug solution on the pole clamp part and the clamp can be moved smoothly.

* If there is adhered drug solution, promptly clean in accordance with the directions on page 125.
Clean periodically even if there is no adhered drug solution.

2)

3)

The following self-check (self-diagnosis) operations should be performed when the power is
turned on using the internal battery without a syringe installed.
1.
2.
3.

The operation indicator lights in green and red alternately.
The message “Self-check” is displayed on the LCD, and the LCD flashes.
The buzzer sounds.

4.

The alarm icons, slider displacement icon

The level of the battery icon on the LCD has two bars (green)
or more.
Neither Battery alarm (yellow) or Power Failure alarm (red) is displayed on the LCD.

When the AC power cable is connected, the LCD displays AC icon
1.
2.

.

When the AC power cable is inserted into the AC inlet on the rear side of the main unit completely, the AC icon
displayed.
If the internal battery is not fully charged, fully charge it.

Note

• During charging,

5)

are flashing.

Neither Battery alarm or Power Failure alarm has been issued.
1.
2.

4)

, and syringe displacement icon

and

is

flash alternately.

When the AC power cable is connected, there is no looseness or any fault.
• The AC power cable is completely inserted into the AC inlet of the main unit.
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Attaching/Detaching a Pole Clamp
 Attach the pole clamp
The pole clamp can be locked at the pole clamp lock portion only in the direction shown in the figures below.
To attach to a vertical pole

•

Insert the pole clamp along the grooves on the back of
the pump from the lower side.
Check

• The pole clamp must be securely inserted. It should lock in place firmly with
an audible click.

Note

• For instructions on attaching the IV pole and other parts, see page 27.

To attach to a horizontal pole

Notes

• The pole clamp can be attached in the vertical direction as shown in the
figure. Note that the pump cannot be installed in the rack system when the
pole clamp is attached in the vertical direction.
• Do not attach the pump in the vertical direction.

 Detach the pole clamp
•

Pole clamp lock portion
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Pull the pole clamp downward while pressing and
holding the pole clamp lock portion.

Preparation

Attaching/Detaching to the IV Pole
 Pole clamp (Screw type)
Pole clamp knob

•

Turn the pole clamp knob to fix the pump firmly to the IV
pole.
Note

• When removing the pump from the IV Pole, hold the main unit and turn the
pole clamp knob opposite to the arrow shown in the figure.

 TERUFUSION One Touch Pole Clamp (Optional accessory)
(2)

Pole clamp knob
(1)

Lever

•

Turn the pole clamp knob to fix the pump firmly to the IV
pole.
Notes

(3)

• To attach the pole clamp quickly, before fixing it to the IV pole completely, pull
and hold the lever (1), push the knob in the direction of (2) and turn the knob
in the direction of (3) to fix the pump. (The lever cannot be pulled after the
pump is fixed to the pole).
• To detach the pole clamp from the IV pole quickly, loosen it slightly by turning
the knob in the reverse direction of (3), pull and hold the lever (1), and pull the
knob in the reverse direction of (2).

Cautions
• Make sure that pole clamp is firmly fixed to the IV pole and the IV pole is stable. When transporting with the unit fixed to
the IV pole, be aware as the pump may drop or fall due to a floor step, slope, contact with surrounding objects, etc.
• When a pole clamp is used, do not release it until you have checked that this product is securely fixed to the IV pole.
Failure to do so may result in falling of this product due to the loosened pole clamp knob.
• Do not turn the knob while the lever has been pulled. It may cause damage.
• Do not pull the lever while it has been fixed to the IV pole. It may cause damage.

Note

• The syringe pump can be set tilted with the pole clamp attached on a level and stable surface as shown below.
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Connecting to AC Power
1)

Firmly connect the AC power cable (included) to the AC
inlet.

2)

Connect the plug to an AC power source with an earth
connection.

Note

• If an AC power cable is not included with the pump unit, please contact
TERUMO trained service technicians to receive the cable suited for your
region.

AC power cable

Checks

AC icon

Battery
icon

• The AC icon and battery icon should be displayed on the LCD.
• The LCD should show the versions of the drug library and TCI, and the profile
name which is set by performing the procedure in “Profile” (page 108).

Versions of drug library and TCI, and profile
name

Notes

• Even if the power is off, if the AC power has been supplied, the AC icon is displayed.
• The battery can be charged even if the power is off. The battery icon
(charging) is displayed. There may be cases where the
remaining battery level and
(battery failure) flash alternately every other second when there is a sub-battery failure or low
battery.
• If the AC power cable is disconnected or connected with power turned on, the buzzer sounds (Default setting: 0 (very low)). For
the changing sound volume, see page 101.
• If the AC power cable is disconnected with power turned on, the LCD becomes dim (2 levels of brightness setting). When the AC
power cable is reconnected, the previous brightness is restored.

Cautions
• Please ensure AC inlet and all connections are clean and dry prior to use. If moisture is present, make sure that the power
is turned off and the AC power cable is removed from both main unit and AC power source, and then thoroughly wipe with
a dry cloth.
• Use the AC power cable included and connect to an earthed AC power source.
• Use an earthed AC power supply for normal use. The internal battery is an auxiliary power source for when the AC power
supply is not adequately available during transportation, power failure, etc.
• This product should only be used with a sufficient power supply. If the power supply is not sufficient, the internal battery
will be used for the operation, which may result in no power supply in an emergency situation.
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Operating by the Internal Battery
If the AC power supply is cut off, while in use or the power supply is reduced, the power supply is automatically switched to the
internal battery. The operation with internal battery is available for approx. 8 continuous hours. (In the case of continuous solution
delivery at a flow rate of 5 mL/h at temperature of 25°C, with new battery after charging for 8 hours or more with the power turned
off.)
When operating on the internal battery, the brightness of LCD backlight becomes two levels lower.
* In the case of no AC power, the LCD displays the AC icon
.
Battery charge level (displayed in 5 bars)
5 bars (green): Approx. 8 hours
4 bars (green): Approx. 6 hours
3 bars (green): Approx. 4.5 hours
2 bars (green): Approx. 3 hours
1 bar (orange): Approx. 30 min (when the Battery alarm has not been
issued)
(In the case of continuous solution delivery at a flow rate of 5 mL/h at
temperature of 25°C, with new battery after charging for 8 hours or more with the
power turned off.)

Cautions
• Prior to first use after purchase, or if unused for a long period, connect this product to an AC power supply with an earth
connection and provide a sufficient charge (8 hours or more) while it is turned off. If not sufficiently charged, this product
may not be able to operate using the internal battery during a power failure, etc.
• Time degradation of the internal battery will cause shorter operating hours than indicated by the battery icon on the LCD.
The battery should be replaced regularly approx. every 2.5 to 3 years (sub-battery: 1 to 2 years). (Since the flashing cross
on the battery icon indicates battery failure or replacement timing, use it as an indication for battery replacement.)
• If any fault is observed while operating using the internal battery, immediately stop using the product and contact TERUMO
trained service technicians.

Notes

• The operating hours of the internal battery are only an estimation. Since the actual operating hours may be shorter pay extra
attention to the status of the main unit when the internal battery is used.
• When the battery charge level goes down, the Battery alarm sounds. Connect the AC cable immediately.
• The alarm will continue to sound for approx. 30 minutes before the solution delivery is automatically stopped. (Even after muting,
the alarm will sound again every 2 minutes.)
• If no action is taken for approx. 30 minutes after the Battery alarm sounds, the Shutdown Notice alarm will sound and the
solution delivery will be stopped. Then approx. 3 minutes later, the power is automatically turned off. (The Shutdown Notice
alarm will continue to alarm sound until the AC cable is connected. It cannot be muted by the Back/Mute switch.)
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Using the TCI mode
Turning the Power On
Please ensure the product is fit for purpose prior to use.
The TCI mode is an alternative that enhances the convenience and control of intravenous drug delivery and anesthesia
In-blood concentration prediction, that determines the appropriate flow rate based on the preset target in-blood concentration
(Cpt), is performed as needed.

Cautions
• Conduct the self-check (self-diagnosis) of this product without a syringe installed. Otherwise the self-check may not be
conducted properly.
• Check for any fault by conducting a self-check. If a fault is observed, immediately discontinue use and contact TERUMO
trained service technicians.

•

Press and hold the Power switch for 1 second or more until
the TERUMO logo screen is displayed to turn the power on.

1 second
or more

Checks
When turning the power on, the following occur simultaneously;
• TERUMO logo appears on the display.
• LCD flashes 3 times.
• Operation indicator repeats lighting green and red alternately, and then buzzer sounds.

Operation indicator

Notes

• A timer for maintenance can be set in this product. When the period set for the
maintenance timer is reached, a maintenance request is displayed at start up.
When the request is displayed, contact TERUMO trained service technicians.
• When the period set for the maintenance timer is reached, this screen displays
at every start up until the setting is changed. For the setting method, contact
TERUMO trained service technicians.
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Checks

Operation indicator

and
• The syringe displacement icon
the slider displacement icon
are
displayed flashing on the LCD.
• The AC icon
is displayed.
• The battery icon is displayed, not
indicating the sub-battery failure.
• The operation indicator is off.

Setting a Syringe (Diprivan)
* Use a Diprivan pre-filled syringe.

1)

Close the infusion line and attach a pre-filled syringe (Diprivan) to it using aseptic technique.
Caution
• Only use specified syringes with luer lock for the pump.

2)

Pull the clamp forward and turn.

3)

Insert the flange into the slit so that the TCI TAG of the
syringe (Diprivan) is oriented to the top.

2

Clamp

1

Checks
• Check the LCD as shown below.
• The flange of the syringe (Diprivan) is correctly fitted into the slit.

TCI TAG

Slit

Flange
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Slider hook

4)

Slider
Clutch

While holding the clutch, move the slider until it meets
the plunger of the syringe (Diprivan), and then release the
clutch.
If the following guidance in the figure below does not
display, perform this step again.

Checks
• The clutch appearing in the LCD should look as shown below.
• The slider displacement icon is turned off.
Plunger
Slider hook

Note

• If the process is not completed after several attempts, the clutch may be ill fitting.
Ensure that the infusion line is not attached to a patient and then apply light
pressure to the slider to push the clutch into position.
The clutch may click when fitted into the position.

5)

Turn the clamp and gently push it to fix the syringe
(Diprivan).

Check
• The message “Syringe Barrel OK xxx mL” is displayed on the LCD.

1

2

Clamp

Display select switch

Dial
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6)

Turn the Dial or press the Display select switch to select
ASPEN.

Operation Procedure

Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch.
Warning
• After the syringe type is selected, recheck that the setting has been adjusted
correctly.

Note

• “TCI” is displayed on the LCD.

Syringe barrel

8)

Hold the syringe barrel.

9)

Turn the flange by 90 degrees until it clicks so that the TCI
TAG is inserted into the slit.

TCI TAG

Check
• Make sure that the TCI TAG on the flange is properly oriented.

Notes

• “TCI (DIPRIVAN *%)” is displayed on the LCD.
(“*” indicates the concentration of Diprivan installed.)
• If the TCI TAG is not recognised, “TCI” is displayed.
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10) Insert the tube completely into the tube guide and set the
tube to the tube holder.

Tube holder

Tube guide

Warning
• When setting a syringe, ensure that the syringe plunger has been firmly set onto the slider hook and that the syringe has
been correctly set and that the flange of the syringe has been inserted into the flange holder. The elevation difference
between this product and the patient should be kept to a minimum. Drug solution may not be delivered correctly due to
rapid infusion caused by displacement of the syringe plunger from the slider hook, incorrect detection of the syringe size,
etc.

Cautions
• A syringe (Diprivan) cannot be used more than once. Always be sure to use a new one.
• Before using the TCI mode, make sure that the TCI TAG of the syringe is properly set and that the LCD shows the correct
syringe brand, size, and concentration. The TCI mode cannot be selected if the TCI TAG is not properly set.
• When setting a plunger into the slider, check that there is no gap between the plunger of the syringe and the slider. If the
plunger is set with gap between them, air or drug solution may be drawn in by the slider hook.
• If the LCD displays the syringe displacement icon and the buzzer sounds, check the syringe has been set correctly, and
re-set if necessary. If the syringe is not installed at the correct position, the solution delivery cannot be started.
• Even after the syringe is set in the proper position, if any fault is observed, immediately stop using the product and contact
TERUMO trained service technicians.
• When installing a syringe, make sure that the syringe size and brand displayed on the LCD correspond to the syringe. If
they do not correspond with each other, it may cause unintended solution delivery.
• When installing a syringe, pull forward the clamp and turn. Then, after the syringe is set, turn the clamp back to the
original position and gently push it to fix the syringe. In addition, the slider should be moved while holding the clutch. Any
unreasonable operation or excess operation will cause failure of this product.
• When using a syringe (specified sterile syringe for general use) for this product, ensure that the nominal capacity of the
syringe is not exceeded. If exceeded, the accuracy of flow rate or the alarm function cannot be guaranteed.

34

Operation Procedure

Changing parameter values
Set the patient’s age, body weight, and the target in-blood concentration (Cpt) for the TCI mode.
* These settings enable the calculation of the initial infusion dose and the time required before the target in-blood concentration
(Cpt) level is reached.
Confirmation
switch

Confirmation switch

1)

Confirm the TCI mode is selected and press the
Confirmation switch.

2)

Turn the Dial to set the age and press the Confirmation
switch.

Increases value

Dial

Decreases
value

Notes

• Age can be set within the range of 16 to 100.
• The default setting for age is “40”.

3)

Confirmation switch

Turn the Dial to set the body weight and press the
Confirmation switch.

Increases value

Dial

Decreases
value

Notes

• Weight can be set within the range of 30 to 150kg.
• The default setting for body weight is “70kg”.
Confirmation
switch

4)

Check the parameter value and that “OK?” is selected, then
press the Confirmation switch.
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5)

Check

The syringe brand name “ASPEN” with the size icon “50” is
displayed on the LCD, and the syringe displacement icon
is not displayed.
Note

• “50” is displayed for the syringe size when a syringe (Diprivan) of 20 mL is
installed.

6)
Increases value

Turn the Dial to adjust the target in-blood concentration
(Cpt).

Checks

Dial

Decreases
value

The syringe pump is ready to start when the following are confirmed:
• The initial infusion dose and time are displayed.
• The Start Reminder message appears flashing in the lower section of the LCD.
• The buzzer sounds every minute of no operation. After the first solution delivery
starts, the buzzer sounds every 30 seconds of no operation.
• When the target in-blood concentration (Cpt) is 0.0 μg/mL, no message is
displayed and no buzzer sounds.
Initial infusion dose

Initial infusion time

Target in-blood concentration (Cpt)

Notes

• The target in-blood concentration (Cpt) can be set within the range of 0.0 to
15.0 μg/mL (0.1 μg/mL step).
• The default setting of target in-blood concentration (Cpt) is 4.0 μg/mL.
• If the set value exceeds 10.0 μg/mL, the message “Soft upper limit reached,
Override?” is displayed.
• When 15.0 μg/mL is reached, the message “This is the hard upper limit” is
displayed on the LCD.
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Priming
Before connecting the infusion line to the patient, perform priming to extract air from the line.
Purge switch

•

Press and hold the Purge switch to perform priming.
Notes

Operation indicator (green flashing)

Flange

• During the priming operation, the buzzer sounds and the operation indicator
flashes green.
• During the priming operation, the priming volume is displayed on the flow rate
display.
• If any other switch is pressed while the Purge switch is pressed, the safety function
detects it as an abnormal operation and stops purging.
• After the priming operation is finished, the screen transits to the graph screen.

Flange holder
Slider hook

Plunger

Slider

Volume delivered

Flow rate

The syringe is
fit exactly.

•
•
•
•

Notes

The volume purged is approx. 1200 mL/h.
With the Purge switch pressed and held, the volume delivered display shows the volume purged.
The upper limit of purge volume is 2 mL.
The priming function will not work when the syringe pump is stopped by an alarm.

Warning
• In the TCI mode, perform priming before inserting the intravenous needle to the patient. Otherwise, it may result in an
overdose.

Cautions
• TCI mode cannot be used if the syringe is not set properly, since the contents of the syringe will not be recognised.
• Before inserting an intravenous needle or connecting an infusion line with the connecting site, always prime the infusion
line by pressing the Purge switch. This product may cause harm to a patient due to air injection, since it does not have a
function to detect air in the infusion line.
• Failure by any mechanical gap may cause considerable delay in the start of the infusion.
This is especially the case when a large syringe (e.g. 50 mL) is used at very low flow rate settings and/or when anti-siphon
valves are used in the infusion line.
Use the priming function to remove any mechanical gap: between the syringe plunger and the slider; between the flange
and the syringe pump slit.
• When purging the solution, note that the volume purged is not added to the volume delivered. If this is not considered, the
volume delivered will differ from the actual infusion volume.
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Inserting a Needle
1)

Check
• The pump is stopped.

2)
Vein

Insert the needle according to the internal hospital
procedures.
Warning
• This product does not have an alarm function to detect extravascular infusion
due to intravenous needle coming out of vein. Periodically check the puncture
site.
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Starting Solution Delivery
Start switch

•

Check the setting of target in-blood concentration (Cpt) and
press the Start switch to start solution delivery.
Notes

• The buzzer sounds.
• The operation indicator flashes green.
• The displayed values and the graph change in a time lapse.

Operation indicator (green flashing)

 Start Reminder
Before the first solution delivery starts (when the pump is ready to start)

1.

The Start Reminder message appears flashing in the lower
section of the LCD.

2.

The buzzer sounds every minute of no operation.

* When the target in-blood concentration (Cpt) is 0.0 μg/mL, no message is
displayed and no buzzer sounds.
After the first solution delivery starts (when the pump is ready to start)

1.

The Start Reminder message appears flashing in the lower
section of the LCD.

2.

The buzzer sounds every 30 seconds of no operation.

* When the target in-blood concentration (Cpt) is 0.0 μg/mL, no message is
displayed and no buzzer sounds.

↓ More than 2 minutes (when the pump is stopped)
3.

The LCD displays the Start Reminder screen (yellow) and
the buzzer sounds.

* Use the standby function (see page 62) to temporarily extend the Start
Reminder.

Warning
• Since TCI mode operation is based on in-blood concentration prediction, the user must observe the patient’s condition,
assuming there is always the possibility that actual in-blood concentration differs from the predicted values. If any
abnormality is found in the patient’s condition, immediately take appropriate measures such as manual dose or other
options for anesthesia. Improper TCI infusion with predicted in-blood concentration mistaken as actual in-blood
concentration may result in critical harm to the patient.
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Cautions
• When infusing a Diprivan pre-filled syringe in the TCI mode, the following must be observed:
• Do not inject Diprivan before starting solution delivery in the TCI mode.
• After ending the TCI mode, do not inject to the same patient again in the TCI mode during the period that Diprivan is
assumed to remain in the patient’s body.
• Do not inject Diprivan from another route during solution delivery in the TCI mode.
• Do not use the Purge switch to inject Diprivan to a patient.
Otherwise, the prediction of in-blood concentration will be affected since the value is determined based on the calculation
of discharge quantity from a Diprivan pre-filled syringe in the TCI mode.
• Before starting solution delivery in the TCI mode, make sure all the settings such as the digits of target in-blood
concentration (Cpt) are correct. This product does not have a function to determine the correct values, possibly resulting in
excessive or insufficient infusion to the patients.
• If soft and hard limits are not activated before starting solution delivery, check the settings for any mistakes such as
an error in the digit of flow rate. This product does not have a function to determine whether or not the set values are
appropriate, possibly resulting in excessive infusion or insufficient infusion to a patient.
• Do not turn off the power or end the TCI mode while the TCI mode is in use. Otherwise, the important information on the
current TCI mode such as the predicted in-blood concentration will be erased.
• If any fault is observed, immediately stop the solution delivery and check the setting and the attachment status of the
syringe.

Changing the target in-blood concentration (Cpt)
The target in-blood concentration (Cpt) can be changed during solution delivery.

1)
Increases value

During solution delivery, turn the Dial with the graph
or text screen displayed to change the target in-blood
concentration (Cpt).

Note

• The confirmation message “Press Start to Confirm” is displayed on the LCD.

Dial

Decreases
value

Start switch

2)
•
•
•
•

Press the Start switch.

Notes

The target in-blood concentration (Cpt) is confirmed.
The buzzer sounds.
The operation indicator flashes green.
The line indicating the target in-blood concentration (Cpt) in the graph is updated.

Operation indicator (green flashing)

Caution
• If the Start switch is not pressed within approximately 5 seconds, the setting is not applied and the previously set value is
restored. Be sure to press the Start switch to apply the setting in order to achieve the expected performance.
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Changing the decrement concentration
The decrement concentration can be changed.

1)
Display
select switch

Press the Display select switch twice, then select the Info
tab.

Twice

Info tab
Confirmation
switch

2)

Select DECRMNT CON., then press the Confirmation switch.

Note

• The display returns to the graph screen after 10 seconds of no operation.

3)

Turn the Dial to select DECRMNT CON.

Increases value

Dial

Decreases
value

Notes

• The decrement concentration can be set within the range of 0.1 to 15.0 μg/mL
(0.1 μg/mL step).
• The default setting of decrement concentration is 1.2 μg/mL.
Confirmation
switch

4)

Press the Confirmation switch.

Notes

• The display returns to the graph screen after the Confirmation switch is pressed.
• The decrement time is updated.
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Caution
• After a certain period of time of no operation in the process, the display changes as described below. In this case, the
setting is not applied and the previously set value is restored.
• During solution delivery: The display returns to the graph screen after 5 seconds of no operation.
• While the pump is stopped: The display returns to the graph screen after 10 seconds of no operation.
Be sure to press the Confirmation switch to apply the setting in order to achieve the expected performance.

Changing Scales
The scales of the X axis (time) and Y axis (in-blood concentration) in a graph can be changed.

1)
Display
select switch

Press the Display select switch twice, then select the Info
tab.

Twice

Info tab

2)

Turn the Dial to select Axis (X-Y).

Note

• The display returns to the graph screen after 10 seconds of no operation.

Dial

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The display returns to the graph screen and the X axis turns from light blue to dark
blue (selected).
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4)

Turn the Dial to select the scale of the X axis (time).

Increases value

Dial

Decreases
value

Notes

• The scale of the X axis can be selected from AUTO, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h,
and 16h.
• The default setting of the X axis is 30min.
• When AUTO is selected, the scale changes stepwise from 15min to 16h, with
a bar displayed under the number indicating the current scale. This will change
accordingly with the update interval of the graph indicating the predicted in-blood
concentration (Cp) and predicted effect site concentration (Ce).
Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch.

Note

• The scale of the X axis is confirmed and the Y axis turns from light blue to dark
blue (selected).

6)
Increases value

Dial

Turn the Dial to select the scale of the Y axis (in-blood
concentration).

Decreases
value

Notes

• The scale of the Y axis can be selected from AUTO, 5, 10, and 20 μg/mL.
• The default setting of the Y axis is AUTO.
• When AUTO is selected, the suitable scale is automatically selected so that the
entire graph is displayed on the screen. A bar appears above the number indicating
the currently selected scale.
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Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch.

Replacing a Syringe (Diprivan)
Solution delivery can be continued by replacing the syringe (Diprivan) with a new one.

Cautions
• To continue the TCI infusion to the same patient, do not turn off the power while replacing the syringe (Diprivan) with a new
one. Otherwise, the important information on the current TCI mode such as the predicted in-blood concentration will be
erased.
• Be sure to use a new syringe. Since the TCI TAG information of the syringe is erased after the Nearly Empty Alarm, the
syringe cannot be used regardless of the drug amount remaining in the syringe.

Stop switch

1)

To continue solution delivery when the remaining amount in
the syringe (Diprivan) is low, prepare a new one.

2)

Press the Stop switch.

Notes

• The buzzer sounds and the operation indicator turns off, then solution delivery
stops.
• The predicted in-blood concentration remains displayed while the pump is stopped.

Operation indicator

O

FF

3)

Close the three
way stopcock.
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Close the infusion line.
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4)

While holding the clutch, remove the syringe (Diprivan).

5)

Install a new syringe (Diprivan) with the TCI TAG oriented
properly.

Cluch

Caution
• Before using the TCI mode, make sure that the TCI TAG of the syringe is
properly set and that the LCD shows the correct syringe brand, size, and
concentration. The TCI mode cannot be selected if the TCI TAG is not
properly set.
Refer to “Setting a Syringe (Diprivan)” (page 31) for proper setting of the
TCI TAG.

TCI TAG

Slit

Flange

6)

Perform priming before starting solution delivery to the
patient, and keep the plunger pushed by the slider.

Note

• For details on priming, see page "Priming" on page 37.

Start switch

7)

Switch the solution delivery to the patient side, and open the
infusion line.

8)

Press the Start switch.

Check
• The setting of target in-blood concentration (Cpt) should be correct.

Notes

• The buzzer sounds.
• The operation indicator flashes green.
Operation indicator (green flashing)

Warning
• When removing the syringe installed in this product, first close the three way stopcock etc. of the infusion line. Otherwise
excessive infusion (siphoning free flow by gravity) of the drug solution may occur.
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Ending the TCI mode
1)
Stop switch

Press the Stop switch.

Note

• The buzzer sounds and the operation indicator turns off, then solution delivery
stops.

Operation indicator
Display
select switch

2)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

Note

• The menu 1 screen is displayed, followed by the End of TCI screen.
2 seconds
or more

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The display returns to the graph screen after 10 seconds of no operation.

Confirmation
switch

4)

Press the Confirmation switch to select End of TCI.

Note

• “Confirm end of TCI” is displayed on the LCD.
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Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch.

Notes

• The buzzer sounds.
• The TCI mode ends and the menu 1 screen is displayed, followed by the dose
mode select screen (selected).
• To use the mg/kg/h+DIPRIVAN mode, see “Selecting Dose Mode (Weight Mode)
(except TCI) (Default: disabled)” (page 73).

Caution
• Do not end the TCI mode while the TCI mode is in use; otherwise, the important information on the current TCI mode such
as the predicted in-blood concentration will be erased.

Turning the Power Off
•
Power switch

When the operation ends, press and hold the Power switch
for 3 seconds or more to turn the power off.
Notes

• While holding the Power switch, the power off buzzer sounds, then the LCD displays
count-down arrows and turns off.
3 seconds
or more

• If the Power switch is pressed and held without ending the TCI mode, a buzzer
sounds indicating that the TCI mode is in use. The buzzer continues to sound for
approx. 3 seconds until the power is turned off.

Warning
• While in the TCI mode, never inject the drug to the same patient again after completion. Doing so may result in an
overdose.

Caution
• Do not turn off the power while the TCI mode is in use; otherwise, the important information on the current TCI mode such
as the predicted in-blood concentration will be erased.
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Using other dose modes
Turning the Power On
Please ensure the product is fit for purpose prior to use.

Cautions
• Conduct the self-check (self-diagnosis) of this product without a syringe installed. Otherwise the self-check may not be
conducted properly.
• Check for any fault by conducting a self-check. If a fault is observed, immediately discontinue use and contact TERUMO
trained service technicians.

•

Press and hold the Power switch for 1 second or more until
the TERUMO logo screen is displayed to turn the power on.

1 second
or more

Checks
When turning the power on, the following occur simultaneously;
• TERUMO logo appears on the display.
• LCD flashes 3 times.
• Operation indicator repeats lighting green and red alternately, and then buzzer sounds.

Operation indicator

Notes

• A timer for maintenance can be set in this product. When the period set for the
maintenance timer is reached, a maintenance request is displayed at start up.
When the request is displayed, contact TERUMO trained service technicians.
• When the period set for the maintenance timer is reached, this screen displays
at every start up until the setting is changed. For the setting method, contact
TERUMO trained service technicians.

Checks

Operation indicator
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and
• The syringe displacement icon
the slider displacement icon
are
displayed flashing on the LCD.
• The AC icon
is displayed.
• The battery icon is displayed, not
indicating the sub-battery failure.
• The operation indicator is off.
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Setting the Syringe
1)

Close the infusion line and attach a syringe filled with solution to it using aseptic technique.
Caution
• Only use specified syringes with luer lock for the pump.

2)

Pull the clamp forward and turn.

3)

Insert the flange into the slit.

2

Clamp

1

Checks
• Check the LCD as shown below.
• The syringe flange is correctly fitted into the slit.

Slit

Flange
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Slider hook

4)

Slider
Clutch

While holding the clutch, move the slider until it meets the
plunger, and then release the clutch.
If the following guidance in the figure below does not
display, perform this step again.

Checks
• The clutch appearing in the LCD should look as shown below.
• The slider displacement icon is turned off.

Plunger
Slider hook

Note

• If the process is not completed after several attempts, the clutch may be ill fitting.
Ensure that the infusion line is not attached to a patient and then apply light
pressure to the slider to push the clutch into position.
The clutch may click when fitted into the position.

5)

Turn the clamp and gently push it to fix the syringe.

Check
• The message “Syringe Barrel OK xx mL” is displayed on the LCD, and the syringe
is not displayed. (xx is the size of the held syringe.)
displacement icon
1

2

Clamp

Display select switch

6)

Turn the Dial or press the Display select switch to select a
syringe brand.
Warning
• After the syringe type is selected, recheck that the setting has been adjusted
correctly.

Notes

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.
• The pump will automatically detect the syringe size.
Dial
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Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch.

Check
• The syringe brand and the syringe size are displayed on the LCD correctly.

8)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select
the dose mode.

Notes

• This section shows an example of selecting mL/h for the dose mode.
For other dose modes, see pages 64 and 73.
• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Confirmation
switch

9)

Press the Confirmation switch.

Note

• When the Confirmation switch is pressed, the flow rate display appears.
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10) Insert the tube completely into the tube guide and set the
tube to the tube holder.

Tube holder

Tube guide

Warning
• When setting a syringe, ensure that the syringe plunger has been firmly set onto the slider hook and that the syringe has
been correctly set and that the flange of the syringe has been inserted into the flange holder. The elevation difference
between this product and the patient should be kept to a minimum. Drug solution may not be delivered correctly due to
rapid infusion caused by displacement of the syringe plunger from the slider hook, incorrect detection of the syringe size,
etc.

Cautions
• When setting a plunger into the slider, check that there is no gap between the plunger of the syringe and the slider. If the
plunger is set with gap between them, air or drug solution may be drawn in by the slider hook.
• If the LCD displays the syringe displacement icon and the buzzer sounds, check the syringe has been set correctly, and
re-set if necessary. If the syringe is not installed at the correct position, the solution delivery cannot be started.
• Even after the syringe is set in the proper position, if any fault is observed, immediately stop using the product and contact
TERUMO trained service technicians.
• When installing a syringe, make sure that the syringe size and brand displayed on the LCD correspond to the syringe. If
they do not correspond with each other, it may cause unintended solution delivery.
• When installing a syringe, pull forward the clamp and turn. Then, after the syringe is set, turn the clamp back to the
original position and gently push it to fix the syringe. In addition, the slider should be moved while holding the clutch. Any
unreasonable operation or excess operation will cause failure of this product.
• When using a syringe (specified sterile syringe for general use) for this product, ensure that the nominal capacity of the
syringe is not exceeded. If exceeded, the accuracy of flow rate or the alarm function cannot be guaranteed.
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Setting Flow Rate
Set the flow rate per hour.

•
Increases value

Use the Dial to adjust the flow rate in the flow rate screen.
Note

• The flow rate screen appears in dark blue (selected).

Dial

Decreases
value
Start up icon

Notes

• The flow rate can be set within the range of the following values.
Setting range:
0.01 to 150.00 mL/h
Note that the upper limit of the flow rate can be changed in the following ranges:
0.01 to 150.00 mL/h (when using syringe of 5 mL)
0.01 to 300.00 mL/h (when using syringe of 10 mL, 20 mL, 30 mL)
0.01 to 1200.00 mL/h (when using syringe of 50/60 mL)
Step:
0.01 mL/h step (0.01 to 10.00 mL/h)
0.10 mL/h step (10.00 to 100.00 mL/h)
1.00 mL/h step (100.00 to 1200.00 mL/h)
• When 150.00 mL/h is reached, the confirmation message “This is the hard upper limit” is displayed on the LCD.

• For safety, the Dial is designed to make the initial half turn without changing the value on the display. When the value starts
to change, the buzzer sounds momentarily for confirmation. When you stop rotating the Dial and start it again in less than 1.5
seconds, the value changes without the initial half turn.
• Rotating the Dial while pressing the Stop switch allows changing the setting at the rate of 100 times.
• When the Dial is turned, a line appears under the numerals to indicate the currently changing digit. (When the Dial is rotated
while pressing the Stop switch, an underline appears to the second digit to the left from the normal digit.)
• The set flow rate can be changed during solution delivery. When the Dial is turned on the flow rate screen during solution
delivery, the flow rate setting area turns dark blue where the set flow rate increases or decreases in accordance with the Dial
operation. The Start switch confirms the set flow rate and changes the solution flow rate. (When the Start switch is not pressed
within approx. 5 seconds, it returns to the set flow rate before change.)
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Setting VTBI
Set the VTBI for the solution delivery (Default: disabled).
To activate this feature, contact TERUMO trained service technicians.
Setting VTBI to enable (ON) also sets VTBI time to enabled (ON).
Display
select switch

1)

Press the Display select switch to select the VTBI display.

Notes

• The VTBI tab
is selected.
• The flow rate display shows the VTBI display and the VTBI time display.
• The VTBI display appears in dark blue (selected).
Flow rate tab

VTBI tab

VTBI display

2)
Increases value

VTBI time display

Use the Dial to adjust the VTBI.

Note

• When the flow rate has already been entered, the VTBI time display indicates the
remaining time and VTBI time calculated from the flow rate and VTBI.

Start up icon

Dial

Decreases
value

VTBI time
Remaining time

Notes
• The VTBI can be set from 0.10 to 9999.00 and “----.--” (Unlimited).
• To set to unlimited, rotate the Dial more than once in the direction of decreasing when VTBI is “0”.
• In the case of a solution delivery with no setting for the VTBI (“----.--”: Unlimited), the pump will not stop until the Syringe Empty
is issued due to running out drug solution, and therefore the product should be stopped before running out of the drug solution.
• The VTBI can also be set in mass units. In this case, VTBI can be set from 0.01 ng to 9999.99 kg and “----.--” (Unlimited). (When
the selecting dose mode (weight mode/drug library) is set.)
• If not operated for 10 seconds, the input area moves to the flow rate display.
• VTBI can be changed only when delivery is stopped.
• Rotating the Dial while pressing the Stop switch allows changing the setting at the rate of 100 times.
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Setting VTBI Time
Set up the time period to complete the dose (Default: disabled).
The flow rate is recalculated from the VTBI and VTBI time specified.
To activate this feature, contact TERUMO trained service technicians.
Setting VTBI to enable (ON) also sets VTBI time to enabled (ON).
Display
select switch

1)

Press the Display select switch to select the VTBI time
display.

Note
• The VTBI time display appears in dark blue (selected).

VTBI time display

2)
Increases value

Use the Dial to adjust the VTBI time.

Notes

• The VTBI time can be set between 00 h 01 min and 99 h 59 min.
• When the VTBI is set to “----.--” (Unlimited), the VTBI time cannot be set.
• If not operated for 10 seconds, the input area moves to the flow rate display.

Dial

Flow rate

Decreases
value

VTBI time

VTBI

Cautions
• The flow rate is updated according to the VTBI and VTBI time. Before starting solution delivery, check the value.
• When using the VTBI time setting function, the setting cannot take a flow rate (mL/h) calculation result outside the flow rate
setting range, and therefore it should be reconfigured. [----.--] or [0.00] is displayed, not allowing solution delivery.

 Keep Vein Open (KVO) Function
When the volume delivered reaches the VTBI, the KVO function is activated, and thus the flow rate is automatically changed to
0.1 mL/h. If the set flow rate is lower than the flow rate of the KVO, solution delivery continues at the set flow rate. If you wish to
change the flow rate of the KVO, contact TERUMO trained service technicians.

Notes

• The KVO is a flow rate set in advance to operate under certain conditions in order to keep the patient line open.
• Note that the symbol KOR (Keep Open Rate) is commonly used as an alias for KVO.
• According to IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015), clause 201.3.209, KVO (Keep Vein Open) is commonly used as a
synonym for KOR (Keep Open Rate).

 Stopping Keep Vein Open
1)

Press the Back/Mute switch twice to stop the alarm and return to flow rate screen.

2)

Press the Stop switch to cancel the Keep Vein Open (KVO) function and the operation stops.
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Priming
Before connecting the infusion line to the patient, perform priming to extract air from the line.
Purge switch

•

Press and hold the Purge switch to perform priming.
Notes

Operation indicator (green flashing)

Flange

• During the priming operation, the buzzer sounds and the operation indicator
flashes green.
• During the priming operation, the priming volume is displayed on the flow rate
display.
• If any other switch is pressed while the Purge switch is pressed, the safety function
detects it as an abnormal operation and stops purging.
• After the priming operation is finished, the screen transits to the flow rate screen.

Flange holder
Slider hook

Plunger

Slider

Volume delivered

Flow rate

The syringe is
fit exactly.

Notes

• The syringe size and the volume purged are as follows:
• When using syringe of 5 mL: approx. 150 mL/h
• When using syringe of 10 mL: approx. 300 mL/h
• When using syringe of 20 mL: approx. 400 mL/h
• When using syringe of 30 mL: approx. 500 mL/h
• When using syringe of 50/60 mL: approx. 1200 mL/h
• With the Purge switch pressed and held, the volume delivered display shows the volume purged.
• The upper limit of purge volume can be set. Contact TERUMO trained service technicians.
• The priming function will not work when the syringe pump is stopped by an alarm.

Cautions
• Before inserting an intravenous needle or connecting an infusion line with the connecting site, always prime the infusion
line by pressing the Purge switch. This product may cause harm to a patient due to air injection, since it does not have a
function to detect air in the infusion line.
• Failure by any mechanical gap may cause considerable delay in the start of the infusion.
This is especially the case when a large syringe (e.g. 50 mL) is used at very low flow rate settings and/or when anti-siphon
valves are used in the infusion line.
Use the priming function to remove any mechanical gap: between the syringe plunger and the slider; between the flange
and the syringe pump slit.
• When purging the solution, note that the volume purged is not added to the volume delivered. If this is not considered, the
volume delivered will differ from the actual infusion volume.
• When purging a drug solution with high viscosity through a thin intravenous needle, an Occlusion alarm is likely to be
issued even if the infusion line is not occluded. To deliver a solution with high viscosity, deliver it at the rate of 100 mL/h or
lower, not by purging it. If purging is continued, an Occlusion alarm may frequently be issued or the solution may be unable
to be delivered.
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Inserting a Needle
1)

Check
• The pump is stopped.

2)
Vein

Insert the needle according to the internal hospital
procedures.
Warning
• This product does not have an alarm function to detect extravascular infusion
due to intravenous needle coming out of vein. Periodically check the puncture
site.
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Starting Solution Delivery
Start switch

•

•
•
•
•
Operation indicator (green flashing)

Check the flow rate setting and press the Start switch to
start solution delivery.
Notes

The buzzer sounds.
The operation indicator flashes green.
The volume delivered increases.
Flow rate can be changed during solution delivery. Rotate the Dial in the flow rate
display to change the flow rate and the confirmation message appears. Press the
Start switch to start solution delivery at the changed flow rate.

Volume delivered

Notes

• When the pump is fully set but not started, after 2 minutes the LCD displays the
Start Reminder screen (yellow) and the buzzer sounds.
• Use the standby function (see page 62) if you want to temporarily extend the
Start Reminder.

When Solution Delivery Cannot Start
The alarm sounds and the following warnings display. (See page 129.)
No Flow Rate alarm (yellow)
The flow rate has not been set. Set the flow rate and press the Start switch again.

Cautions
• If soft and hard limits are not activated before starting solution delivery, check the settings for any mistakes such as
an error in the digit of flow rate. This product does not have a function to determine whether or not the set values are
appropriate, possibly resulting in excessive infusion or insufficient infusion to a patient.
• If any fault is observed, immediately stop the solution delivery and check the setting and the attachment status of the
syringe.
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Stopping Solution Delivery
1)
Stop switch

Press the Stop switch.

Notes

• The buzzer sounds and the operation indicator turns off, then the operation stops.
• The volume delivered stops increasing.

Operation indicator

Close the infusion line.

3)

Pull the clamp and then turn.

4)

While holding the clutch, remove the syringe.

O

FF

2)

Close the three
way stopcock.

2

Clamp

1

Clutch

Warning
• When removing the syringe installed in this product, first close the three way stopcock etc. of the infusion line. Otherwise
excessive infusion (siphoning free flow by gravity) of the drug solution may occur.
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Turning the Power Off
•
Power switch

When the operation ends, press and hold the Power switch
for 3 seconds or more to turn the power off.
Notes

• While holding the Power switch, the power off buzzer sounds, then the LCD displays
count-down arrows and turns off.
3 seconds
or more

• If the Power switch is pressed and held during solution delivery, a buzzer sounds
indicating that solution delivery is in progress. The buzzer continues to sound for
approx. 3 seconds until the power is turned off.
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Clearing the Volume Delivered (except the TCI mode)
The volume delivered can be cleared.
Display
select switch

1)

Press the Display select switch repeatedly until the volume
delivered display is selected.

Note

• The volume delivered display appears in dark blue (selected).

Volume delivered display

Note

• The volume delivered can be cleared when solution delivery is in progress or when
stopped.
Confirmation
switch

2)

Press the Confirmation switch.

Note

• The buzzer sounds, the volume delivered is cleared to “0”, and the screen returns
to the flow rate screen.

Volume delivered

Notes

• When resuming the solution delivery after the value of the volume delivered is cleared to “0” mL, check the flow rate and the
VTBI, and re-set as required.
• To check the volume delivered after clearing the value, use the history function. (See page 96.)
• Turning the power off clears the volume delivered to “0”.
• If not operated for 10 seconds, the input area moves to the flow rate display.
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Standby Function
The standby function can extend the Start Reminder.

Check
• The syringe is set and the solution delivery is ready to be started.
Back/Mute
switch

•

Press and hold the Back/Mute switch for 2 seconds or more.
(The standby mode is entered.)
Note

• The LCD displays the message “Stand By”.
2 seconds
or more

Notes

▪ The default standby time is 24 hours. To change this, contact TERUMO trained service technicians (the time can be changed to
24 hours or less).
• Turning the Dial or pressing any switch cancels standby mode.
• The standby mode cannot be entered when an alarm has been issued. Eliminate the cause of the alarm first.
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Replacing Syringe to Continue Solution Delivery
1)
Stop switch

Press the Stop switch to stop the solution delivery.

Note

• For details on stopping solution delivery, see pages 46 and 59.

2)

Close the infusion line.

Note

• For details on stopping solution delivery, see pages 46 and 59.

3)

Operation indicator

Remove the syringe.

Note

• For details on removing the syringe, see pages 45 and 59.

4)

Check that the syringe brand to be used matches the
syringe brand displayed on the LCD, and then place the
syringe.

Note

• For details on setting the syringe, see pages 31 and 49.

5)

Perform priming before starting solution delivery to the
patient, and keep the plunger pushed by the slider.

Note

• For details on priming, see pages 37 and 56.

6)

Clear the volume delivered as required.

Note

• For details on clearing the volume delivered, see page 61.
Start switch

7)

Switch the solution delivery to the patient side, open
the infusion line, and then press the Start switch to start
solution delivery.

Check
• The flow rate is correctly set.

Notes
Operation indicator (green flashing)

• The operation indicator flashes green.
• The volume delivered increases.
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Selecting Dose Mode (Drug Library)
The dose mode can be selected from the drug library.
Use the dedicated editing software (TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software Package) for registration. For
details, contact TERUMO trained service technicians.
Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more when solution delivery is stopped.

Notes

• The menu 1 screen is displayed and then the dose mode select (Dose) display
appears.
• The set profile names are displayed next to “Library”.
• Profiles allow drugs to be classified according to their use and registered in the
pump. Selecting a profile can limit the available libraries. To change the profile, see
page 108.

2 seconds
or more

Check
• A correct profile name is displayed.
Dose mode select tab

Profile name
Confirmation
switch

2)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing dose mode (light blue) changes to the selected status (dark blue).

Display select switch

3)

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
library.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial
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Confirmation
switch

4)

Press the Confirmation switch.

Notes

• The screen changes to the library selection display.
• The selected library is displayed in dark blue.
Drug Library Version

5)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
library name, shown as "Drug2" in the example.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial
Confirmation
switch

6)

Press the Confirmation switch.

When clinical advisory*1 is set

Clinical advisory display

Notes

• If clinical advisory is set, a message appears. With every press of the Confirmation switch, the screen changes to the input
screen of amount and solution, or the input screen of dilution*2. If you want to set by Dilution, contact TERUMO trained service
technicians.
*1: Clinical advisory is a function to display a cautionary message about the selected library. The message can be registered
up to 120 characters. See the dedicated editing software (TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software
Package) for how to set the clinical advisory for each drug library.
*2: When the dilution is set in the drug library, the input screen of dilution appears.
• When the dose unit is mL/h, the screen changes to the parameter confirmation screen of step 8.
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7)

Confirmation switch

If necessary, turn the Dial to set each parameter (amount,
solution, and weight), and press the Confirmation switch.

Increases value

Notes

Dial

Patient information screen

66

Decreases
value

• When the dilution is set in the drug library, the dilution parameter cannot be
changed.
• Amount, solution and weight can be set within the following range.
Amount: 0.01 to 999.00*
Solution: 0.01 to 999.00*
Weight: 0.1 to 300.0 kg
* Can be set within the range of the dilution = Amount : 0.01 to 999.00
Solution
• With every press of the Confirmation switch, the input area moves to the next one.
• When the Back/Mute switch is pressed, the parameter input is cancelled and the
screen returns to the previous status.
• When all the parameters are input, the parameter confirmation screen appears.
• The background colour of the changed parameter value changes on the parameter
confirmation screen.
• When the Back/Mute switch is pressed on the parameter confirmation screen, the
parameter input is cancelled and the screen returns to that of step 5.
• Information of the patient and drugs can be checked, or parameter values can be
changed from the parameter confirmation screen.

Drug information screen

Parameter value setting screen
(Amount/Solution)

Parameter value setting
screen (Weight)
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Confirmation
switch

8)

Check the parameter value and that “OK?” is selected, and
press the Confirmation switch.

Notes

• When the Confirmation switch is pressed, the flow rate display appears.

• When the Display select switch is pressed and info tab
information is displayed.

is selected, the set

The following operations can be
performed on this display:
• Displaying patient information
• Displaying drug information
• Changing parameter values

• To operate one of these, turn the Dial to select the item and press the Confirmation
switch.
• When the Back/Mute switch is pressed on the parameter confirmation screen, the
parameter input is cancelled and the screen returns to the previous status.
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Library display
Colour tag
Drug name

Dose rate
Advanced dose mode icon

Dose unit

Combination dose mode icon

Flow rate (mL/h)
The flow rate (mL/h) is automatically calculated from
the specified dosage rate, amount, solution, and weight.
When the dose unit mL/h is selected, this is not displayed.

• Colour tag
Selection is possible from 16 colours.
• Advanced dose mode icon/combination dose mode icon
The icon to indicate the dose mode is displayed.
When using an advanced dose mode, see page 92.
The icon is displayed when the advanced dose modes below can be selected. For details of each
dose method, see “TERUFUSION Drug Library Manager” or “TERUFUSION Software Package”.

Note

• If no advanced dose mode can be set for the selected library, the advanced dose mode icon is
not displayed.

Advanced dose mode icon

Interval/Intermittent
mode icon

Multi-step mode icon

Delayed Start mode icon

Two specified dosage rates are alternately delivered at regular
intervals for the specified number of steps.
The speed of solution delivery increases or decreases at the
specified levels.
Solution delivery starts after the specified time has elapsed.

For details, contact TERUMO trained service technicians.
Combination dose mode icon
• See the dedicated editing software (TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software Package) for how to set
an advanced dose mode and colour tag.

Notes

• The “Combination Dose Mode” which can be used in combination with a rack system (optional accessory) is available in the
library. Contact TERUMO trained service technicians for details.
• “Pressure alarm” is available in the library as a safety function.
See “TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software Package” or contact TERUMO trained service
technicians for details.
• “Come and See ME” is available in the library as a special function. See “TERUFUSION Drug Library Manager or
TERUFUSION Software Package” or contact TERUMO trained service technicians for details.
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9)

Turn the Dial to adjust the dosage.

Increases value

Dial

Decreases
value

Flow rate (mL/h)

Dosage rate

Notes

• The range of the dosage rate is as follows:
- Dose unit = mL/h :
0.01 to 150.00 mL/h (when using syringe of 5 mL)
0.01 to 300.00 mL/h (when using syringe of 10 mL, 20 mL, 30 mL)
0.01 to 1200.00 mL/h (when using syringe of 50/60 mL)
- Dose unit = other than mL/h : 0.01 to 999.00
Follow the specified range if the flow rate range is specified for the drug library
registration. The available ranges of two types are shown below. (For details about
how to set, see the dedicated editing software (TERUFUSION Drug Library Manager
or TERUFUSION Software Package).)
- Soft limit
If the flow rate reaches the soft limit of the lower limit or the soft limit of the
upper limit, the “Soft lower limit reached, Override?” or “Soft upper limit
reached, Override?” confirmation message is displayed on the LCD. Press the
Confirmation switch to override the upper or lower limit. When the upper or lower
limit is overridden, the flow rate value turns orange.
- Hard limit
If the flow rate reaches the hard limit of the lower limit or the hard limit of the
upper limit, the “This is the hard lower limit” or “This is the hard upper limit”
confirmation message is displayed on the LCD. Even if the Confirmation switch
is pressed, the upper or lower limit cannot be overridden.
• When a dose unit other than mL/h is selected, the flow rate (mL/h) is automatically
calculated from the specified amount, solution, weight and dosage rate, and
displayed in the flow rate display.

Caution
• If the calculation of flow rate (mL/h) is outside of the setting range*,
“0.00 mL/h” or “-----.-- mL/h” is displayed and solution delivery does not start
even if the Start switch is pressed. Make the setting again within the flow rate
setting range.

* For details about the flow rate setting range, see [Notes] above or
“Specifications” on page 143.
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Start switch

10) Check the flow rate setting and press the Start switch to
start solution delivery.
Notes

Operation indicator (green flashing)
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• The operation indicator flashes green.
• The volume delivered increases.
• Even after the setting is completed, the dose mode select screen appears when
the power is turned off and on again.
• The amount and solution are re-set when the drug library has been changed or the
power is turned off.
• The set weight is re-set when the power is turned off.
• Change the dose mode from mL/h to another mode in drug library during solution
delivery.
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Setting Special Functions
The following settings are selectable by changing the internal settings of this product. Taking account of a subsequent impact on
product performance, contact TERUMO trained service technicians.
Setting item

Description of function

VTBI setting

Allows you to set the VTBI. (For details, see page 54.)

VTBI time setting

Allows you to set the time limit. (For details, see page 55.)

Setting dial acceleration function

Rotating the Dial while pressing the Stop switch accelerates the setting rate to set items such
as the flow rate. This function is not available during solution delivery. Pressing the Stop
switch stops the solution delivery.
• Flow rate and VTBI: change the rate to 100-step increments
• Date and time: change the rate to hour and month
• History and library: change the rate to page feeding

Syringe brand setting

The syringe brand can be selected after the power is turned on and the syringe installation
has finished.

Flow rate range setting function A
(Soft limits)
Flow rate range setting function B
(Hard limits)

Sets the limitation of the flow rate in 2 levels; the soft limit (can be exceeded after
confirmation) and the hard limit (cannot be exceeded).
• When setting the flow rate over the soft limit, the flow rate will be displayed in orange.
• When the drug library mode or body weight dose mode (μg/kg/min, mg/kg/h, or
mg/kg/h+DIPRIVAN) is selected, the flow rate range setting function is not available.
(See page 64.)

Change the Nearly Empty alarm
setting

Allows you to set the Nearly Empty alarm position based on the time before the syringe is
empty.

Change the KVO flow rate

Allows you to set the KVO flow rate within the range of 0.10 to 3.00 mL/h.

Hands Free Bolus setting

When bolus volume and bolus time are set, flow rate is calculated and the bolus infusion is
available. (For details, see page 86.)

Volume delivered unit select
function

In the case of mass system dose mode, the unit for volume delivered or VTBI can be
changed from volume (mL) to mass (g).

Alarm melody select function

Changes the alarm melody from Pattern 1 to Pattern 2.
The default setting is Pattern 1.

Night mode setting

If the device is left non-operated for 30 seconds between 21:00 to 5:00 (customizable), the
brightness can be automatically lowered by two levels (customizable).

Change the standby duration

Up to 24 hours with 10 minute intervals.

Dose mode select function

The dose mode can be selected among mL/h, μg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/h+DIPRIVAN, TCI,
and drug library.

Start-up dose mode select
function

The initial dose mode after the power is turned on can be selected.
Select from mL/h, μg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/h+DIPRIVAN, TCI, and drug library.

Dilution setting function by
amount and solution

Selects how to specify the dilution from either Dilution or Amount/Solution.

Micro notation select function

Switches the dose unit from “μ” to “mc”.
ON: mc, OFF: μ

Selecting dose mode during the
solution delivery function

Change the dose mode from mL/h to another dose mode (except TCI) during solution
delivery.
The flow rate setting and volume delivered in the mL/h mode are retained after the dose
mode is changed.
• If the flow rate (mL/h) is smaller than the lower limit or bigger than the upper limit of the
hard limit in the setting value of the drug library etc., this function is not available.

Purge volume upper limit setting
function

The upper limit of purge volume can be set. The purging stops when the set upper limit is
reached.

Bolus volume upper limit setting
function

When the Hands On Bolus function is enabled, the upper limit of bolus volume can be set.
Bolus stops when the set upper limit is reached.

Menu1 (User mode1) shortcut
function to dose mode

Enable to display the dose mode select display by pressing and holding the Display select
switch for 2 seconds or more.
ON: Displays the dose mode select screen.
OFF: Displays the Menu 1 screen.
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Setting item
Set value memory function
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Description of function
Saves the current set values (e.g. flow rate, VTBI, dosage and weight) before the power is
turned off.

Other Operation Procedures

Selecting Dose Mode (Weight Mode) (except TCI) (Default: disabled)
The dose unit setting can be selected.

Warning
• Be sure to select the mg/kg/h+DIPRIVAN mode when using a Diprivan pre-filled syringe for general anesthetics or
sedation. Using the dose modes other than mg/kg/h+DIPRIVAN may cause errors in the flow rate accuracy and alarm
function. Read the instruction manual supplied with drugs before using them.

Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more while the solution delivery is stopped.

Note

• The menu 1 screen is displayed and then the dose mode select (Dose) display
appears.
2 seconds
or more

Dose mode select tab

Confirmation
switch

2)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing dose mode (light blue) changes to the selected status (dark blue).

Display select switch

3)

Turn the Dial or press the Display select switch to select
“μg/kg/min”, “mg/kg/h”, or “mg/kg/h+DIPRIVAN”.

Notes

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.
• Select “mL/h” to return to the default setting.

Dial
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Confirmation
switch

4)

Press the Confirmation switch.

Note

• When μg/kg/min or mg/kg/h is selected: The input screen of amount and solution
appears.
• When mg/kg/h+DIPRIVAN is selected: The input screen of body weight appears
since dilution is fixed to 10 mg/mL. Go to step 6.

5)

Confirmation switch

Use the Dial to adjust the value of amount and solution, and
press the Confirmation switch.

Increases value

Dial

Decreases
value

Notes

• The amount and solution can be set within the range below.
Amount (drug amount):
0.01 to 999.00 mg*
Solution (solution amount): 0.01 to 999.00 mL*
* Setting range of the dilution = Amount : 0.01 to 999.00 mg/mL
Solution
• If you want to set by Dilution, contact TERUMO trained service technicians.
• If the Confirmation switch is pressed after setting the drug amount, the input area
moves to Solution.
• When the Confirmation switch is pressed after setting the solution amount, the
input screen of body weight appears.
• When the Back/Mute switch is pressed, the parameter input is cancelled and the
screen returns to the previous status.

6)

Confirmation switch

Use the Dial to adjust the value of weight, and press the
Confirmation switch.

Increases value

Dial
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Decreases
value

Notes

• Weight can be set within the range of 0.1 to 300.0 kg.
• Pressing the Confirmation switch displays the parameter confirmation screen.
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Confirmation
switch

7)

Check the parameter value and that “OK?” is selected,
press the Confirmation switch.

Notes

• Parameter changes can be identified by the change in background colour on the
parameter confirmation screen.
• When the Back/Mute switch is pressed on the parameter confirmation screen, the
parameter input is cancelled and the screen returns to that of step 3.
• Parameter values can be changed from the parameter confirmation screen.
• When the Confirmation switch is pressed, the flow rate display appears.

• Press the Display select switch to select info tab
. The setting information
appears.
• Parameter values can be changed from the screen displayed by selecting info tab
.
• For details about the contents that can be checked from info tab
, see
page 67.

8)
Increases value

Dial

Turn the Dial to adjust the dosage.
For example: μg/kg/min

Decreases
value

Flow rate

For example: mg/kg/h

Dose rate Dose unit

For example: mg/kg/h+DIPRIVAN

Notes

• The dosage can be set within the range below.
Dose unit = μg/kg/min: 0.01 to 999.00
Dose unit = mg/kg/h: 0.01 to 999.00
• Based on amount, solution, weight, dosage, the flow rate (mL/h) is automatically
calculated, and the flow rate display shows the result.
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Caution
• If the calculation of flow rate (mL/h) is outside of the setting range*,
“0.00 mL/h” or “-----.-- mL/h” is displayed and solution delivery does not start
even if the Start switch is pressed. Make the setting again within the flow rate
setting range.
* For details about the flow rate setting range, see page 143 .
Start switch

9)

Press the Start switch to start solution delivery.

Checks
• The set value is correct.
• The operation indicator flashes green.
• The volume delivered increases.

Operation indicator (green flashing)

Notes
Calculation Formula of Flow Rate
)ORZUDWH P/K 

'RVHUDWH ȝJNJPLQ ;%RG\ZHLJKW NJ ;6ROXWLRQ P/ 
Amount (mg) X 1000 (*2)

X 60 (*1)

'RVHUDWH PJNJK X%RG\ZHLJKW NJ X6ROXWLRQ P/
Amount (mg)

*1: Coefficient to convert “minute (min.)” to “hour (h)”
*2: Coefficient to convert “mg” to “μg”
• Switching the dose unit or re-selecting the same dose unit changes the values of flow rate, dosage, amount, solution, and
volume delivered to “0”.
• Even after the setting is completed, the dose mode select screen appears when the power is turned off and on again.
• Patient name, Patient ID, Gender, Age, Height and Weight can be acquired via communication with an external device. For the
setting method, contact TERUMO trained service technicians.
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See pages 14 and 15 for the menu list.
Notes
• While changing the menu settings, pressing the Start switch does not start solution delivery.
• Occlusion detection pressure, keypad lock, bolus, advanced dose mode and combination dose mode on Menu 1 can be selected
or set during solution delivery. Other items are not available.
• How to exit menus
Method 1) Press and hold the Display select switch in the menu for 2 seconds or more.
If the setting has not been completed, the setting is cancelled and the display goes to the flow rate screen.
Method 2) Press the Back/Mute switch repeatedly.
If the setting has not been completed, the setting is cancelled and the display goes back to the previous screen.
• If an alarm occurs before pressing the Confirmation switch or the Back/Mute switch while setting the menu, any changes will
return to the settings before the alarm was issued.
• Time before the screen returns to the flow rate screen.
(1) Level in which menu tab has been selected:
Goes back to the flow rate screen after 10 seconds of no operation.
(2) Levels on and after which menu tab has been specified:
Goes back to the flow rate screen after 2 minutes of no operation.
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Occlusion Detection Pressure
The occlusion detection pressure can be set in 10 levels.
Setting

Occlusion detection pressure

Setting

Occlusion detection pressure

1

± 10 kPa

6

± 70 kPa (Default)

2

± 20 kPa

7

± 90 kPa

3

± 30 kPa

8

± 100 kPa

4

± 40 kPa

9

± 110 kPa

5

± 50 kPa

10

± 120 kPa

Warning
• After the occlusion detection pressure is selected, check that the setting has been adjusted correctly.

Notes
• If using on “Level 10”, the pressure of an infusion line increases at occlusion, possibly resulting in the syringe connection etc.
being disconnected. Periodically check that the connection of the infusion line is secured.
• If using on “Level 1”, an Occlusion alarm is frequently issued, especially when using a drug solution with high viscosity, possibly
resulting in solution delivery being interrupted. In such cases, review the set value of the occlusion pressure by using the graph
of the history of occlusion pressure value as a guide.
• When an Occlusion alarm is issued, the occlusion icon
may not reach the orange level (more than 75%) for the following
reasons:
(1) When the bolus reduction function is activated in order to mitigate the occlusion status
(2) When the syringe is fully pressed (stopped after the Nearly Empty alarm or an internal pressure equivalent to the set “Level
4” occlusion pressure value is detected)
* After an Occlusion alarm is issued internal pressure may build up even if the occlusion icon has not turned orange.
• Use the occlusion icon
as follows:
(1) To check the in-line pressure when using a small syringe and a small diameter administration set and/or infusing a highly
viscous solution.
(2) To make sure the infusion line has been opened.
Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

Note

• The menu 1 screen is displayed and the icons are ready to be selected.
2 seconds
or more
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2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
occlusion detection pressure tab .

Note

• The occlusion detection pressure setting display has appeared.
Occlusion detection pressure tab

Dial

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing occlusion detection pressure (light blue) changes to the selected
status (dark blue).

Display select switch

4)

Turn the Dial or press the Display select switch to select
occlusion detection pressure.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Notes
• Left side : Occlusion detection pressure setting
• Right side : Occlusion history graph
• In the graph, the horizontal axis indicates the time and the vertical axis indicates
the occlusion detection pressure.
• Displays a graph of the history of occlusion pressure value in the past 2 hours.
The horizontal line in the graph indicates the currently selected occlusion
detection pressure. (This history is deleted when the power is turned off.)
• The graph is updated every 2 minutes.
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Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Note
• The occlusion icon
detection pressure.

in the status icon display shows the selected occlusion

Occlusion icon
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Keypad Lock Function
The panel operation can be disabled to prevent inadvertent operation while solution delivery is stopped or in-progress.

 To enable the keypad lock
Notes
• Even if the keypad lock is enabled, the Power switch and the Start switch can be operated. The keypad lock release operation
(press and hold the Back/Mute switch for 2 seconds or more) is also allowed when the keypad lock is enabled.
• Even if the Stop switch is pressed, the solution delivery cannot be stopped when the keypad lock is enabled. To stop solution
delivery, first release the keypad lock.
Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

Note

• The menu 1 screen is displayed and the icons are ready to be selected.
2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
keypad lock tab
.

Note
• The keypad lock ON/OFF setting display has appeared.

Dial
Keypad lock tab
Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing setting (light blue) changes to the selected status (dark blue).
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4)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select ON.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Checks
• The keypad lock icon
appears in the status icon display.
• The keypad lock message appears when the Dial or a switch (other than the Power switch and Start switch) is operated.
Keypad lock icon
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 To release the keypad lock
Back/Mute
switch

•

Press and hold the Back/Mute switch for 2 seconds or more
to release the keypad lock.
Check

• The keypad lock icon has disappeared.
2 seconds
or more

Note

• Even while the keypad lock is on, the Power switch and the Start switch are
available.

Note

• In the case of a high-priority alarm, the keypad lock function is automatically switched off.
However, the keypad lock will not be disabled by Start Reminder.
(If the status allows startup, the solution delivery can be started while the keypad lock is enabled.)
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Bolus (except the TCI mode)
The bolus can be performed when solution delivery is in progress or when stopped. There are two ways for selecting bolus either
through the menu or pressing the Purge switch while pressing the Back/Mute switch. In addition, every time the Purge switch is
pressed while Back/Mute switch is pressed, you can switch between the Hands On Bolus and Hands Free Bolus.

 Hands On Bolus
Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

Notes

• The menu 1 screen is displayed and the icons are ready to be selected.
• VTBI needs to be set before setting this function if VTBI has been enabled.
2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
bolus tab
.

Bolus tab

Dial

Confirmation
switch

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

4)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Note

• The current Bolus flow rate setting screen appears.
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5)

Turn the Dial to set the Bolus flow rate.

Increases value

Note
• The Bolus flow rate can be set by 100 mL/h in the following value range.
- When using syringe of 5 mL:
100 mL/h
- When using syringe of 10, 20, 30 mL: 100 mL/h to 300 mL/h
- When using syringe of 50/60 mL:
100 mL/h to 1200 mL/h

Decreases
value

Dial

Purge switch

Ready for bolus icon

6)

Press and hold the Purge switch to start the bolus.

Notes
• The operation indicator flashes green.
• The bolus volume delivered increases.
• The buzzer sounds during solution delivery.
Bolus while being
pressed
Operation indicator (green flashing)

Bolus volume delivered

7)

Release the Purge switch to stop the bolus.

Notes

Volume delivered

• If the Purge switch is pressed again within 1.5 seconds after being released,
Hands On Bolus continues and the bolus volume delivered display is maintained.
• If exceeding 1.5 seconds after the Purge switch has been released, the screen
returns to the flow rate screen.
• While the Purge switch is pressed, the volume delivered display shows the bolus
volume delivered. When releasing the Purge switch, the display shows the sum
of the volume delivered. (The bolus volume delivered is added to the sum of the
volume delivered.)
• When bolus infusion during solution delivery is completed, solution delivery starts
at the same flow rate as before the bolus infusion.
• A Completion alarm occurs if the volume delivered reaches the VTBI when bolus
infusion is used during solution delivery. The solution delivery continues at the flow
rate of KVO (Keep Vein Open).
• The dose setting (flow rate) of Hands On Bolus remains set, and is used when the
next Hands On Bolus is performed, until the power is turned off or the dose mode
is switched.
• The upper limit of bolus volume can be set. To change this, contact TERUMO
trained service technicians.
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 Hands Free Bolus
Setting the Bolus VTBI and Bolus VTBI time enables automatic calculation of the Bolus flow rate (mL/h) and execution of bolus
infusion without holding down the Purge switch. (Hands Free Bolus function)
Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

Notes

• The menu 1 screen is displayed and the icons are ready to be selected.
• VTBI needs to be set before setting this function if VTBI has been enabled.
2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
bolus tab .

Bolus tab

Dial
Confirmation
switch

Display select switch

3)

Press the Confirmation switch.

4)

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
Hands Free Bolus.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial
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Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch.

Notes

• The bolus setting display appears.

• When the flow rate screen is displayed, the Hands Free Bolus screen can be
displayed by pressing and holding the Back/Mute switch and pressing the Purge
switch twice.

6)

Turn the Dial to set the Bolus VTBI.

Increases value

Dial

Decreases
value

Notes

• The Bolus VTBI can be set within the range below.
VTBI: 0.01 to 999.00
• The Bolus VTBI must be set within the values obtained by subtracting the volume
delivered from the VTBI.
Display
select switch

7)

Press the Display select switch to select the Bolus VTBI
time or the Bolus flow rate.

Bolus VTBI time

Bolus flow rate
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8)
Increases value

Turn the Dial to set the Bolus VTBI time or the Bolus flow
rate.

Notes
• The Bolus VTBI time or the Bolus flow rate (mL/h) has been calculated from the
Bolus VTBI, and is displayed.
• The ready for bolus icon is displayed.
Ready for bolus icon
Dial

Decreases
value

Bolus VTBI time

Bolus flow rate
• The Bolus flow rate can be set within the range of the following values.
Setting range:
0.01 to 150.00 mL/h (when using syringe of 5 mL)
0.01 to 300.00 mL/h (when using syringe of 10 mL, 20 mL, 30 mL)
0.01 to 1200.00 mL/h (when using syringe of 50/60 mL)
Step:
0.01 mL/h step (0.01 to 10.00 mL/h)
0.10 mL/h step (10.00 to 100.00 mL/h)
1.00 mL/h step (100.00 to 1200.00 mL/h)
• The Bolus VTBI time can be set within the range below.
Bolus VTBI time: 00min01s to 60min00s

Caution
• When using the Hands Free Bolus function, the setting cannot take a flow rate (mL/h) calculation result outside the flow
rate setting range, and therefore it should be reconfigured. [----.--] or [0.00] is displayed, not allowing solution delivery.

Purge switch

9)

Press the Purge switch to start the bolus.

Notes
• The operation indicator flashes green.
• The bolus volume delivered increases.
• The alarm melody sounds during solution delivery.

Operation indicator (green flashing)
Bolus volume delivered
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10) The bolus ends when the VTBI is reached.
Check
• The screen returns to the flow rate screen when the VTBI has been reached and
the bolus has been completed.

Notes
• The volume delivered display area displays the amount of bolus during bolus
infusion, and displays the sum of the amount of bolus and the volume delivered
when the VTBI is attained and the bolus ends.
• When bolus infusion during solution delivery is completed, solution delivery
continues at the flow rate before the bolus infusion.
• A Completion alarm occurs if the volume delivered reaches the VTBI when bolus
infusion is used during solution delivery. The solution delivery continues at the flow
rate of KVO (Keep Vein Open).
• Pressing the Stop switch forcibly stops Hands Free Bolus.
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Maximum flow rate setting (TCI mode only)
The maximum flow rate can be changed while the pump is stopped.
Display
select switch

1)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

2)

Press the Confirmation switch.

2 seconds
or more

Confirmation
switch

Note

• The current setting display turns from light blue to dark blue (selected status).

3)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
‒
TCI Menu.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial
Confirmation
switch
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4)

Press the Confirmation switch.
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Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch.

6)

Turn the Dial to select the maximum flow rate.

Increases value

Dial

Decreases
value

Note

The upper limit of flow rate can be set within the range of 800 to 1200mL/h (1mL/h
step).
Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch.

Notes

• The display returns to the graph screen.
• The calculated initial infusion time is displayed before the initial infusion is started.
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Advanced Dose Mode
An advanced dose mode can be selected from the three advanced dose modes in the table below according to the selected drug.
A library should be registered before selecting the advanced mode. Use the dedicated editing software (TERUFUSION Drug
Library Manager or TERUFUSION Software Package) for registration. See page 64 for how to select the library.
Advanced dose mode

Details
Two specified dosage rates are alternately delivered at regular intervals for the specified number of steps.

Interval/Intermittent
Mode

5) Number of steps

Flow rate

3) 1 cycle time

2) Dosage rate 2
4)
1) Dosage rate 1

4) Time interval

Input parameters
1) Dosage rate 1
2) Dosage rate 2 (Displays: Final Flow Rate)
3)
4)
5)

1 cycle time (Displays: Time/Cycle)
Time interval (Displays: Time)
Number of steps (Displays: Number of Steps)

.....
Dosing time
For the dosage rate range, see page 66.
When using an advanced dose mode, 0.00 can
be set for the dosage rate.
00h02min to 23h59min
00h01min to 23h58min
1 to 255 steps

The speed of solution delivery increases or decreases at the specified levels (up to 10 levels).
Flow rate

Multi-step Mode

3) Time

2) Dosage rate 2
.....
4) Number of steps
1) Dosage rate 1

Dosing time

Input parameters
1) Dosage rate 1
2) Dosage rate 2 (Displays: Final Flow Rate)
3)
4)

Time (Displays: Time to Final Flow Rate)
Number of steps (Displays: Steps)

For the dosage rate range, see page 66.
When using an advanced dose mode, 0.00 can
be set for the dosage rate.
00h01min to 23h59min
1 to 10 steps

Solution delivery starts after the specified time has elapsed.
Flow rate

Delayed Start Mode

2) Dosage rate 2
3) Delay Time
1) Dosage rate 1
Dosing time
Input parameters
1) Dosage rate 1
2) Dosage rate 2 (Displays: Final Flow Rate)
3)

•
•
•
•
•

Delay Time (Displays: Delay Time)

For the dosage rate range, see page 66.
When using an advanced dose mode, 0.00 can
be set for the dosage rate.
00h01min to 23h59min

“Dosage rate 1” can be set in the Dose Rate in the flow rate setting screen.
There is no rule stating which of the volumes between dosage rate 1 and dosage rate 2 should be larger.
If one of the dosage rate 1 or 2 is not set, solution delivery does not start.
The dosage rate must be set within the setting range for each library.
The calculation result of flow rate (mL/h) must be set within the flow rate setting range.

Note

• When registering library, determine the range of the dosage rate considering the drug and the dose method. (Depending on the
setting of the dosage rate, the occlusion may occur due to the thrombus formation within the infusion line.)
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1)

Follow step 1) to 9) on “Selecting Dose Mode (Drug Library)”
to select the library name, shown as "Drug2" in the example,
and set the dosage rate 1.

Notes

Advanced dose
mode icon

Dosage rate 1

• When using an advanced dose mode, 0.00 can be set for the dosage rate.
• See page 64 for how to select the library.
• If the selected library has been enabled to accept an advanced dose mode, the
advanced dose mode icon
is displayed on the LCD. If an advanced dose mode
is unacceptable, no icon is displayed.
• There are two procedures to select the advanced dose mode:
One is selecting the Advanced dose mode on the menu tab of the menu 1 screen.
The other one is selecting the “
Advanced Dose Mode” displayed below
“Library” in the dose mode select display, as described in the following steps.
If you perform the former procedure, go to step 6.

Display
select switch

2)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more.

Note

• The menu 1 screen is displayed and then the dose mode select (Dose) display
appears.
2 seconds
or more

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• “Library” (light blue) changes to the selected status (dark blue).

Display select switch

4)

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
“ Advanced Dose Mode” displayed below “Library”.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial
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Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch.

Note

• The available advanced dose modes are displayed.

6)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
advanced dose mode.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch.

Note

• The screen changes to the parameter input display.

Interval/Intermittent Mode
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8)
Increases value

Turn the Dial to input the parameters and press the
Confirmation switch.

Notes

• With every press of the Confirmation switch, the input area moves to the next one.
• When the Back/Mute switch is pressed, the parameter input is cancelled and the
screen returns to the previous status.

Dial

Decreases
value
Confirmation
switch

9)

Input all the parameters and press the Confirmation switch.

Note

• The parameter confirmation screen appears.

Confirmation
switch

10) Check the parameter value and that “OK?” is selected,
press the Confirmation switch.
Checks

• The input parameter is correct.
• The screen returns to the flow rate screen, and the icon of the selected advanced
dose mode is displayed in the lower left of the flow rate display.

The selected advanced dose mode icon
(See page 92.)
Start switch

11) Press the Start switch.
Notes

• The solution delivery has started and is executed at the specified dose settings.
• The operation indicator flashes green.
• The volume delivered increases.

Operation indicator (green flashing)
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History Function
With the history function, operation history (such as date, time, set flow rate, when the solution delivery was started or stopped, or
when an alarm occurred) can be checked. The latest records of max. 10,000 items are stored. If 10,000 items are exceeded, the
records are deleted from the oldest first.

Notes

• The battery charge level display indicates the current status regardless of the displayed operation history.
• If the pump is dropped then a shock record will be created in the history. This record will be shown at the top of history.

1)

Display select switch
Back/Mute
switch

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

Note

• The menu 2 screen is displayed and the icons are ready to be selected.

2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
history tab
.

Note

• The history display has appeared.
History tab

Dial

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing setting (light blue) changes to the selected status (dark blue).
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4)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
desired operation history.

Notes

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame to the
next operation history item.
• Some items of the operation history are divided when a number is assigned.

Dial

Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to display the detailed history
and turn the Dial or press the Display select switch to select
a history.

Notes

• The operation histories are classified by operation status and identified with the
colours at the bottom area of LCD as shown in the table below.
• Screen transition
- As described in Step 4), the Display select switch or Dial can be used to move up
and down in the list.
- Pressing the Confirmation switch in the list display displays the detailed history.
- Pressing the Back/Mute switch in the detailed history returns to the list display.
- The Display select switch or Dial can be used to move the previous or next
detailed history.
Example of operation history
Info. tab

Colour of
bottom area of
LCD

Operation status

White

Operation history
information

Green

Operation history
during solution
delivery

White

Green
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Example of operation history

Colour of
bottom area of
LCD

Operation status

Pink

Operation history
during stop

Blue

Operation history
during purge or
bolus (Hands On
Bolus, Hands Free
Bolus)

Orange

Operation history
during standby

Pink

Blue

Orange
Display
select switch

6)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

Note

• Set the correct time and date by following the procedure described on page 106
prior to use.
2 seconds
or more
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TCI operation history function
The TCI operation history provides information such as the starting dates of solution delivery, setting values, and graphs. The
latest records of max. 5 items are stored. If 5 items are exceeded, the records are deleted from the oldest first.

Note

• The detailed TCI operation history is not available in the TCI mode.
Display select switch

1)

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

2)

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
TCI history tab
.

Back/Mute
switch

2 seconds
or more

Display select switch

TCI history tab

Dial

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing setting (light blue) changes to the selected status (dark blue).
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4)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
desired operation history.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame to the
next operation history item.

Dial

Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to display the detailed history
and turn the Dial to select a history.

Note

• Screen transition
- As described in Step 4), the Display select switch or Dial can be used to move up
and down in the list.
- Pressing the Display select switch on the detailed history selects the item in the
graph: Target in-blood concentration (Cpt), X axis, Y axis.
Turning the Dial with the item selected displays as follows:
Target in-blood concentration (Cpt): Indicates changes in a time lapse.
X axis, Y axis:
Changes the graph units.
- Pressing the Back/Mute switch in the detailed history returns to the list display.

Display
select switch

2 seconds
or more
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6)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.
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Changing the Sound Volume
The Alarm Volume, the Key Operating Volume, and the Cable Insertion Alarm can be set on 4 levels.
Type

Volume setting

Default setting

Alarm Volume

1 to 3, Step

2

Key Operating Volume

0 to 3

1

Cable Insertion Alarm

0 to 3

0

1)

Display select switch
Back/Mute
switch

Note
0 (very low), 1 (low), 2 (medium), 3 (high),
Step (1  2 3)
The 3 (high) volume is at least 60 dB (A), the 2 (medium)
volume is between (low) and (high), and the 1 (low)
volume is at least 50 dB (A).
The measurements of these volumes were conducted
based on IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015).
For details, refer to IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-224:2015).

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

Note

• The menu 2 screen is displayed and the icons are ready to be selected.

2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
sound volume tab
.
Sound volume tab

Dial

Current setting value
Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The white frame is displayed.
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Display select switch

4)

Turn the Dial or press the Display select switch to select an
item to change.

5)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Dial
Confirmation
switch

Note

• The display for the item to be changed has appeared.

Display select switch

6)

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
volume.

Dial

Notes

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.
• When the white frame is placed on a desired level, the sound is audible.
• If “Step” for the alarm volume is selected, the volume levels increase in three steps.

Alarm Volume
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Key Operating Volume

Cable Insertion Alarm
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Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Check
• The selected volume is displayed.

Display
select switch

8)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

2 seconds
or more
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Changing the Brightness
The brightness can be set in 5 levels (Default: 5).

5 4 3
Bright

2 1
Dark

1)

Display select switch
Back/Mute
switch

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

Note

• The menu 2 screen is displayed and the icons are ready to be selected.

2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
brightness tab
.

Brightness tab

Dial

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing setting (light blue) changes to the selected status (dark blue).
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4)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select a
brightness level.

Notes

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.
• When the white frame is placed on a desired brightness level, the brightness level
is shown.

Dial

Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Check
• The LCD is displayed with the brightness selected.

Display
select switch

6)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

2 seconds
or more
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Setting the Date and Time
The date and time can be set. Set year, month, date, hour, and minute.

1)

Display select switch
Back/Mute
switch

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

Note

• The menu 2 screen is displayed and the icons are ready to be selected.

2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
date and time tab
.

Dial

Date and time tab

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note
• Year - month - date is displayed in dark blue (selected).

4)
Increases value

Dial
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Decreases
value

Turn the Dial to change the date.
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Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch.

Note

• The date setting is confirmed and hour - minute is displayed in dark blue (selected).

6)

Turn the Dial to change the time.

Increases value

Dial

Decreases
value

Note

• When the Back/Mute switch is pressed, the parameter input is cancelled and the
screen returns to the previous status.
Confirmation
switch

7)

Press the Confirmation switch.

Notes

• The time setting is confirmed and the menu 2 screen appears with the icons in the
selected status.
• The time is set to 00 seconds.

Display
select switch

8)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

2 seconds
or more
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Profile
Profiles allow drugs to be classified according to their use and need to be registered in the drug library software. Selecting a profile
can limit the drugs available to each individual profile. Up to 30 profiles can be registered. Profiles can only be selected, if a library
is uploaded to the pump.
See page 64 for how to select the library.

1)

Display select switch
Back/Mute
switch

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

Note

• The menu 2 screen is displayed and the icons are ready to be selected.

2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
profile tab .
If no library or profile is registered, the profile tab is not
displayed.
Profile tab

Dial

Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The existing setting (light blue) changes to the selected status (dark blue).
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4)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select a
profile.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Check
• In “Drug library”, only the drugs set in the selected profile are available.
(See page 64).

Note
• See the dedicated editing software (TERUFUSION Drug Library Manager or
TERUFUSION Software Package) for profile setting and registration of each drug.
Display
select switch

6)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

Note
• When the AC power has been supplied, the selected profile will be displayed on
the LCD after turning off the power.
2 seconds
or more
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Communication Environment
Wireless LAN can be turned ON/OFF and the communication environment can be set. Up to 10 communication environments can
be registered.

 Communication environment setting
For details about how to register the communication environment setting to the pump unit, contact TERUMO trained service
technicians.

1)

Display select switch
Back/Mute
switch

With the Back/Mute switch pressed and held, press and hold
the Display select switch for 2 seconds or more.

Note

• The menu 2 screen is displayed and the icons are ready to be selected.

2 seconds
or more

2)

Display select switch

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
communication environment tab
.
Communication environment tab

Dial
Confirmation
switch

3)

Press the Confirmation switch.

Note

• The status changes from the icon selection (light blue) to the item selection (white
frame).
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Confirmation
switch

Display select switch

Dial

4)

Check that “Communication Mode Select” is selected, and
then press the Confirmation switch.

5)

Turn the Dial or press the Display select switch to select the
communication environment you want to set from the list of
registered communication environments.

Notes

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.
• The specified communication environments are restricted depending on the set
profile.
Confirmation
switch

6)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Check

• The set communication environment No. is displayed on screen.
Communication
environment No.

Display
select switch

7)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

2 seconds
or more
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 Wireless LAN ON/OFF setting

Display select switch

1)

Follow Steps 1) to 3) of “Communication Environment”
(page 110) to display the communication environment
setting screen.

2)

Turn the Dial or press the Display select switch to select
Wireless LAN.

Note

• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Confirmation
switch

Display select switch

3)

Press the Confirmation switch.

4)

Turn the Dial or press the Display select switch to select ON/
OFF.

Notes

• The existing setting has been selected (dark blue).
• Turning the Dial or pressing the Display select switch moves the white frame.

Dial

Confirmation
switch

5)

Press the Confirmation switch to confirm the selection.

Check
• The selected wireless LAN setting is displayed.
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Display
select switch

6)

Press and hold the Display select switch for 2 seconds or
more to return to the flow rate screen.

2 seconds
or more
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Overview
Use infrared communication (IrDA) or wireless LAN to output the status of the pump to a network system (e.g. monitor system or
CIS). (The status of the pump cannot be changed from a network system.)
Ensure that the network system and the pump use the same communication conditions.
List of communication specifications
Infrared communication

Communication method

Wireless LAN

(IrDA)

Transmission rate

115200bps

IEEE802.11b: 1Mbps to 11Mbps
IEEE802.11g*: 6Mbps to 54Mbps
IEEE802.11n*: 6.5Mbps to 72.2Mbps

Data length

8 bits

-

Start bit

1 bit

-

Stop bit

2 bits

-

Parity check

None

-

Frequency (Europe)

-

2412 MHz (ch1) to 2472 MHz (ch13)

Encryption scheme

-

WPA2 (AES/TKIP), WPA (AES/TKIP), WEP

Operational mode

-

Infrastructure mode

LAN Standard

-

IEEE802.11b/g/n*

* IEEE802.11g/n is applicable to catalogue number: TE*SS835Txx only.
Alphanumeric characters are entered for x in the catalogue number.

Cautions
• When this product is connected with other devices, particularly note the following:
1. When connecting this product with other medical equipment or network system, check its conformance to IEC 606011:2005+A1:2012 (EN 60601-1:2006+A1:2013) and IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015) prior to use in order to
ensure the system safety.
2. When connecting this product with a network system or other equipment, for safety, checking the manufacturer’s
specifications of the equipment is recommended. In addition, use EMI compliant products for the connection cable.
3. When using the external communication function, pay particular attention, as it is more susceptible to the effect from a
radio knife, mobile phone, radio device, defibrillator, etc. Regularly check that this product is operating normally.
4. When using the wireless LAN communication function, the effect on other equipment by radio interference should be
considered. [It may affect other equipment.]
5. When connecting this product with a network, the settings of this product and the network system need to be
compatible. Contact a vendor specialist for the correct settings and allow only the system administrator to perform
settings. [Failure to connect with correct settings may result in interfering with the original functionality or performance
of this product and affecting the network system.]
• Connection to a network including other devices may cause unpredicted and unacceptable risks for the patient, the user,
or a third person. Be sure to identify, analyze, evaluate, and control those risks.
• Subsequent changes to the IT-network could introduce new risks and require additional analysis.
- Changes to the IT-network include:
1. Changes in the IT-network configuration.
2. Connection of additional items to the IT-network.
3. Disconnecting items from the IT-network.
4. Update of equipment connected to the IT-network.
5. Upgrade of equipment connected to the IT-network.

Notes

• Operating time using the internal battery is decreased when using external communication while using with the internal battery.
• The specified message (free message function) can be displayed on the pump unit via communication. (For details, contact
TERUMO trained service technicians.)
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Network System Connection
Procedure for Connecting the Network System
Caution
• When connecting this product with a network system or other equipment, for safety, checking the manufacturer’s
specifications of the equipment is recommended. In addition, use EMI compliant products for the connection cable.

< IrDA (For infrared communication)>
Fix the pump into the optional TERUFUSION Communication Rack System and then turn the power on for both so that the pump
and rack system automatically communicate with each other. See the instruction manual for the rack system for communication
between rack system and external device.
<Wireless LAN>

1)

Use the TERUFUSION Drug Library Manager or TERUFUSION Software Package to set the
communication environment in the pump.

2)

Select a communication environment setting to be used for the pump.

3)

Enable the wireless LAN of the pump.

Configuration diagram of wireless LAN
Wired LAN

Network
system
Wireless LAN

Network system
(TCP Server)

DHCP server
(Installed as needed)

Pump

Cautions
• When using the wireless LAN communication function, the effect on other equipment by radio interference should be
considered.
• When connecting this product with a network, the settings of this product and the network system need to be compatible.
Contact a vendor specialist for the correct settings and allow only the system administrator to perform settings.

Note
• TERUMO cannot guarantee the connection.
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Transmission Procedure
When the network system sends an instruction (REQ: REQUEST) to the pump, the pump replies (REP: REPLY) to the instruction.
The pump communicates with the network system on the predefined network (TCP Server) over the wireless LAN.
The following shows an example of the communication sequence.
Communication sequence (polling)
Pump

Network system
Request (e.g. the basic operating status)
Reply

Notes
• It does not respond to data without a matching device ID (identification information), in other words, received content is not selfaddressed.
• Wireless LAN communication is not available when it is attached to the rack system and is conducting IrDA communication.

Packet
<Packet format>
The following shows the packet format.
Packet format
STX
0x02

Packet data (XML format)
(Arbitrary size)

CRC16
(4byte)

ETX
0x03

(Packet data and CRC16 use ASCII code.)
• STX
0x02 (Fixed)
• Packet data
Data division written in XML format (For details, see this page “Packet <Packet data>”.)
• CRC16
Error detection calculation for the packet data division. The polynomial to be used is CRC-16-CCITT.
• ETX
0x03 (Fixed)
• Measures for a packet error
If the pump receives data without STX and/or ETX, the data previously received become invalid.
If the pump receives data with the CRC error, the data previously received become invalid.
<Packet data>
For the XML declaration statement, only <?xml version="1.0"?> is allowed.
Do not use the DOCTYPE declaration.
A space, a tab, and any control code including a line break are not allowed.
XML entity reference notation is not supported.
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• Request packet data format
The following shows the request packet data format used when a network system (or TERUFUSION Communication Rack
System) makes a request to the pump.
Request packet data format
<?xml version="1.0"?>
<REQ>

<DEVID></DEVID>

<CMD></CMD>

</REQ>

• REQ tag:
This tag and its element are required.
This indicates a request packet from the network system to the pump.
The pump does not reply to a request without this tag.
• DEVID tag:
This tag is required.
This tag indicates the device ID of the pump.
The pump replies when the device ID of the element matches that of the pump.
When the network system obtains the device ID of the pump, the element is omitted. If element is omitted, the pump replies to
only the DEVID tag without conditions, and sends its own device ID as the reply data.
• CMD tag:
This tag indicates the command and data to the pump.
The pump replies to one CMD tag.
For details on the element commands and data, see page 118.
The element is converted using Base64.
• Reply packet data format
The following shows the reply packet data format used when the pump replies to a request packet.
Reply packet data format
<?xml version="1.0"?>
<REP>

<DEVID></DEVID>

<CMD></CMD>

</REP>

• REP tag:
This tag indicates the reply from the pump to the request command sent by the network system.
• DEVID tag:
This tag indicates the device ID of the pump.
• CMD tag:
This tag indicates the command and data from the pump to the request command.
For details on the element commands and data, see this page “Command Format <Reply>”.
The element is converted using Base64.
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Command Format
<Request>
The following shows the format of a request command received by the pump.
The request command is used as the element of the CMD tag of a request packet format.
Request command format
Sequence

Command

SubCommand

Data

• Sequence:
For a command from the network system: 0x00-0x7E
For a command from the TERUFUSION Communication Rack System: 0x80-0xFE
The following sequence numbers are reserved: 0xFF and 0x7F
• Command:
For details, see page 119 “Data Format”.
• SubCommand:
For details, see page 119 “Data Format”.
• Data:
Data is sent according to Command or SubCommand.
For details, see page 119 “Data Format”.
<Reply>
The following shows the format of a reply command the pump sends.
The reply command is used as the element of the CMD tag of the reply packet format.
Reply command format
Sequence

Command

SubCommand

Execution result

Data

• Sequence:
The pump sends the same value as the sequence number of the request command received.
• Command:
The pump sends the same value as that of Command of the request command received.
• SubCommand:
The pump sends the same value as that of SubCommand of the request command received.
• Execution result:
When the pump has received a request command and successfully processed it, the pump sends “0x00” indicating that
execution is successful.
If the request command failed due to an error, the pump sends a value between 0x11 and 0x15 as the execution result.
The following table lists the execution results.
Item
Execution result

Size
1

Details
0x00: Successfully processed
0x11: Command or SubCommand cannot be identified or is undefined.
0x12: The command is invalid, being unable to be executed.
0x13: Short message
0x14: Long message
0x15: The parameter is outside the range.

• Data:
If the execution is successful (0x00), the pump sends the processing results according to the requested command and the sub
command.
If the execution failed due to errors (0x11, 0x12, 0x14, 0x15), the pump sends the requested command and the sub command.
If the execution failed due to the error (0x13), the pump sends 0x000000.
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Data Format
<Requesting basic operating status>
• Overview
The current basic operating status of the pump is obtained.
• Command
: 0x01
• SubCommand : 0x0000: Basic operating status is Request.
• Data
Network system Pump
: None
Pump
Network system : With data (See below.)
The following table lists the details of the “Basic operating status” data:
Basic operating status (Do not handle reserved data.)
Item

Size (Byte)

Details

Software Ver.

2

Range: 0x0000-0xFFFF

Basic operating status

1

Upper 4 bits

Lower 4 bits

0x0

Stop

(Reserved)

0x1

Start

(Reserved)

0x2

Standby

(Reserved)

0x3

Purge

(Reserved)

0x4

Hands On Bolus

(Reserved)

0x5

Hands Free Bolus

(Reserved)

0x6-0xF

(Reserved)

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

Alarm information

3

b0 (low order)

Shutdown Notice alarm

b1

Link Interruption alarm

b2

Completion alarm

b3

Occlusion alarm

b4

Syringe Displacement alarm

b5

Plunger Displacement alarm

b6

Slider Displacement alarm

b7

Syringe Barrel Detection alarm

b8

Nearly Empty alarm

b9-b12

(Reserved)

b13

Power Failure alarm

b14

(Reserved)

b15

AC power detector function

b16

No Flow Rate alarm

b17

Flow Rate/VTBI Volume Judgment alarm

b18

No VTBI alarm

b19

Battery alarm

b20

Start Reminder

b21

Pressure alarm

b22

Maintenance timer

b23 (high order)

Battery Replacement Time/Failure alarm

One bit used for each item. (“1” indicates active.)
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Item
Power status

Operation monitor

Size (Byte)
1

1

Details
b0-b3 (low order)

Battery level
0x0:
(Reserved)
0x1:
Remaining battery level, 1 bar
0x2:
Remaining battery level, 2 bars
0x3:
Remaining battery level, 3 bars
0x4:
Remaining battery level, 4 bars
0x5:
Remaining battery level, 5 bars
0x6-0xF: (Reserved)

b4-b5

Power type
0x0:
Battery drive
0x1:
AC drive
0x2-0x3: (Reserved)

b6-b7 (high order)

Sub-battery status
0x0:
(Reserved)
0x1:
Sub-battery, normal
0x2:
Sub-battery, abnormal
0x3:
(Reserved)

b0-b1 (low order)

Occlusion monitor (0x0: 0%, 0x1: 25%, 0x2: 50%,
0x3: 75%)

b2

(Reserved)

b3

Alarm sound status (0: Without sound, 1: With
sound)

b4

Keypad lock status (0: Not locked, 1: Locked)

b5

Plunger status monitor (0: Set, 1: Not set)

b6

(Reserved)

b7 (high order)

(Reserved)

One bit used for b2-b7. (“1” indicates active.)
Syringe status

1

0x0

None

0x1

(Reserved)

0x2

5 mL

0x3

10 mL

0x4

20 mL

0x5

30 mL

0x6

50/60 mL

0x7-0xFF

(Reserved)

Flow rate

3

Value of 100 times the set flow rate

Volume delivered

3

Value of 100 times the volume delivered

VTBI

3

Value of 10 times the VTBI
Infinite: 0xFFFFFF
Invalid value (when the function is disabled): 0xEEEEEE

Dosage rate

3

Value of 100 times the dosage

Unit of dosage rate

1

0x00: mL/h
0x04: μg/kg/min
0x08: mg/kg/h

Weight

2

Value of 10 times the weight
Invalid value (when the function is disabled): 0xFFFF

Dilution

3

Value of 100 times the dilution
Invalid value (when the function is disabled): 0x000000

Unit of dilution

1

0x13: mg/mL
Invalid value (when the function is disabled): 0x00
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Item

Size (Byte)

Details

Drug library Ver.

2

Version of the drug library
Drug library is registered: 0x0001-0xFFFF
Drug library is not registered: 0x0000

Drug library number

2

Number of the drug library
Selecting dose mode (weight mode) No.1 (μg/kg/min): 0x0FFD
Selecting dose mode (weight mode) No.2 (mg/kg/h): 0x0FFE
Selecting dose mode (weight mode) No.3 (mg/kg/h+DIPRIVAN): 0x0FFC
Invalid value (when the function is disabled): 0x0000

Occlusion pressure
setting

1

bit0-bit3: Setting of occlusion pressure. 1 to 10.
Occlusion pressure range: 0x01-0x0A
bit7: Setting of occlusion detection pressure 1 = In 10 levels
(bit4-bit6: Reserved)

Hands On Bolus flow
rate

2

100.00 to 1200.00 mL/h (100 mL/h step)

Hands Free Bolus VTBI 3

Value of 100 times the Bolus VTBI
Invalid value (when the function is disabled): 0x000000

Hands Free Bolus dose
time (Bolus VTBI time)

2

0 to 3600 s (1 s step)
Invalid value (when the function is disabled): 0x0000

Hands Free Bolus flow
rate

3

Value of 100 times the flow rate
Invalid value (when the function is disabled): 0x000000

Syringe brand number

1

Brand number of the syringe selected

(Reserved)

2

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

Age

1

16 to 100: 1 year step
Range: 0x10-0x64
No age setting (the setting is cleared): 0xFF

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

(Reserved)

1

(Reserved)

Target dilution

2

Value of 100 times the dilution (μg/mL) 0.00 to 15.00 (0.01 step)
Range: 0x0000-0x05DC
When the dose mode other than TCI is selected: 0x0000

(Reserved)

1

(Reserved)

Decrement
concentration

2

Value of 100 times the dilution (μg/mL) 0.01 to 15.00 (0.01 step)
Range: 0x0001-0x05DC
When the dose mode other than TCI is selected: 0x0000

(Reserved)

1

(Reserved)

Maximum flow rate

3

Value of 100 times the maximum flow rate (mL/h)
0.00 to 1200.00 (0.01 step)
Range: 0x000000-0x01D4C0
When the maximum flow rate is not set or when the dose mode other than
TCI is selected: 0x000000

In-blood concentration

3

Value of 100 times the dilution (μg/mL) 0.00 to 15.00 (0.01 step)
Range: 0x000000-0x0005DC
When the dose mode other than TCI is selected: 0x000000

Effect site
concentration

2

Value of 100 times the dilution (μg/mL) 0.00 to 15.00 (0.01 step)
Range: 0x0000-0x05DC
When the dose mode other than TCI is selected: 0x0000
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Item

Size (Byte)

Details

Predicted awakening
time

3

Hour:minute:second 00:00:00 to 99:59:59
Range: 0x000000-0x995959
When the initial flow rate is not set or when the dose mode other than TCI is
selected: 0x000000

Elapsed time

3

Hour:minute:second 00:00:00 to 99:59:59
Range: 0x000000-0x995959
Before the first solution delivery is started in the TCI mode or when the dose
mode other than TCI is selected: 0x000000

(Reserved)

2

(Reserved)

(Reserved)

2

(Reserved)

Volume delivered by
TCI

2

Mass values (mg) of volume delivered: 0 to 65535 (1 step)
Range: 0x0000-0xFFFF
When the dose mode other than TCI is selected: 0x0000

(Reserved)

1

(Reserved)

Total number of bytes

82

* For more details, contact TERUMO trained service technicians.

122

About External Communication Functions

Format of Transmitted and Received Packet
When a network system communicates with the pump, the monitor obtains the device ID from the pump identifying itself. Then, the
monitor starts to communicate with the pump.
The following shows the format of communication packet.

1.

Device ID request (network system  pump)

Data example
[STX]<?xml version="1.0"?><REQ><DEVID></DEVID></REQ>8411[ETX]
Note) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* In this case, CRC is “8411”.

2.

Device ID reply (pump  network system)

Data example
[STX]<?xml version="1.0"?><REP><DEVID>000100700000001201000001</DEVID></REP>D38C[ETX]
Note) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* This is an example of the reply where the device ID is “000100700000001201000001”.
In this case, CRC is “D38C”.

3.

Basic operating status request (network system  pump)

Data example
[STX]<?xml version="1.0"?><REQ><DEVID>000100700000001201000001</DEVID><CMD>AQEAAA==</CMD></REQ>
A9A4[ETX]
Note) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* This is an example of the basic operating status request where the device ID is “000100700000001201000001”, the sequence
number is “01”, the command is “01”, and the sub command is “0000”.
In this case, CRC is “A9A4”.

4.

Basic operating status reply (pump  network system)

Data example
[STX]<?xml version="1.0"?><REP><DEVID>000100700000001201000001</DEVID><CMD>AAEAAAADCQAQAAAAAFVA
BgAAAAAAAO7u7gAAAAgB9AAD6BOZmQAAAgAAAAAAAAAAAAAJAAEBAAAo////ASwSAHj6AdTAAAAAAAAAAAAAA
AAAIwAQAAAT</CMD></REP>A56C[ETX]
Note) [STX]: 0x02, [ETX]: 0x03
* This is an example of the reply where the pump is stopped.
In this case, CRC is “A56C”.
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After Use
In order to ensure the safe use of the syringe pump, make sure it is cleaned and inspected after use and stored in an appropriate
environment. If you find any damage or malfunction, immediately stop using the pump and contact TERUMO trained service
technicians.

Cleaning
Cautions
• Clean the AC inlet, slider and clutch on a regular basis. Failure to conduct the regular cleaning may result in damage,
failure or malfunction to/of this product.
• If any parts (clamp, clutch part etc.) of this product need to be removed for cleaning, contact TERUMO trained service
technicians.
• When disinfecting, do not use a sterilizer. Use a gauze (damp with antiseptic solution) to wipe the product, and wipe off the
antiseptic solution with a gauze (damp with cold/lukewarm water), and then thoroughly wipe off any moisture with a dry soft
cloth.
• Before cleaning, always turn off the power and disconnect the AC power cable. Otherwise it may cause an electrical shock
hazard. When AC power is supplied by the optional rack system (Model: TE-RS700, TE-RS800, TE-RS811), first remove
the pump from the rack system, then conduct cleaning.
• If any adhered drug solution is present, the solution delivery or alarm detection may not operate correctly or may interfere
with the normal operation of the clamp part and/or movable part of the pole clamp. If any drug solution is present, clean
immediately with a cotton swab.
• Do not wipe with undesignated alcohol, other organic solvents such as thinner, or povidone-iodine. Using organic solvent
or any antiseptic solution other than those permitted for use may result in damage to or failure of this product.
• Do not use an electric dryer to dry this product. This product may be damaged.
• This product and the pole clamp does not have a waterproof structure. Therefore, do not wash with running water or
immerse in water. It may cause damage or failure of the product.
• If the flange holder or clutch suffers from stiff movement or gets very dirty, it should be cleaned with a damp (not wet) soft
cloth.
Examples of disinfectants (ingredient names) which can be used are listed below.
Examples of Cleaning Disinfectants (Ingredient Names)
Ingredient Name

Dilution (e.g.)

Chlorhexidine gluconate

5%

Benzalkonium chloride

10%

Ethanol*

76.9 - 81.4vol%

When using disinfectant, follow the instruction manual of each disinfectant (regarding degree of dilution, etc.).
* Do not use ethanol to disinfect the following:
• One Touch Pole Clamp (specified parts only)
For details, see page 125.
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How to Clean Components
After use, clean all components as described below.
Cleaning the AC inlet
Lightly wipe off dirt with a cotton swab
or damp cloth (not wet).

Caution
• After cleaning, completely dry the
AC inlet before use. Otherwise an
electric shock or short circuit may
occur resulting in failure of the
product.

Cleaning the panel surface
Wipe with a damp (not wet) soft cloth.

Cleaning the outside of the syringe pump and the Dial
Wipe with a damp (not wet) soft cloth.
When disinfecting, use a designated disinfectant.
The Dial is fixed to the body of the pump with a
magnet. Remove it following the procedure below
before cleaning.
How to remove the Dial
1 Turn the groove of the Dial to the rear of the device.
2 Place a flathead screwdriver in the groove of the
Dial and push it outwards.
3 Remove the Dial and wipe clean the body and the
Dial.
Grease is applied to the shaft. Do not wipe it off.
4 When you have finished cleaning, fit the Dial back
onto the body.
5 After fitting, turn on the power.
Check that setting for flow rate etc., can be
performed.

Cautions
• Do not rub the panel surface with a hard object.
• Do not rub with a hard object such as forceps or with a sharp object etc.
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Cleaning the pole clamp
Detach the pole clamp from the pump, and wipe with
a damp (not wet) soft cloth.
* Do not use ethanol to disinfect the rubber cover
and the sliding sites as indicated by
.

■

Caution

• Do not soak the pole clamp in water to clean it.
Sliding sites

Rubber cover
• Pole clamp
(screw type)

Cleaning the clamp
Wipe with a cotton swab or
damp cloth (not wet).
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Cleaning the flange slit and the
Holding flange.
Wipe with a damp (not wet) soft cloth.

• TERUFUSION
One Touch Pole Clamp
(Optional accessory)

Cleaning the rubber protector and
around the rubber protector
Wipe with a damp (not wet) soft cloth.

After Use

Storage
After inspecting the pump, store it in an environment which conforms to the following storage conditions.
Temperature:
-20°C to 45°C
Humidity:
10% to 95% RH (non-condensing)
Atmospheric pressure: 50 to 106kPa (500 to 1060hPa)
Ensure that the battery is charged in preparation for it’s next use.

Warnings
• Since this product does not have an airtight structure, it should not be used or stored in an active gas environment
(including sterilizer gas), nebulizer-sprayed environment, high-humidity environment, etc. It should not be submerged
into water. If the electronic components inside the product are affected, there may be subsequent damage and time
degradation which will cause failure of this product.
• The product should not be used or stored in a flammable environment.

Cautions
• Do not store this product in a place with a high level of vibration, dust, mist or corrosive gas.
• Do not expose this product to direct sunlight or ultraviolet irradiation for a long period of time. The exterior may experience
colour change, deformation or deterioration.
• Do not store this product in a place where an environment of atmospheric pressure, temperature, humidity, ventilation, salt
content or sulfur content may cause an adverse effect.
• Do not store this product in a storage area for chemicals or in a place that generates gases.
• When transporting this product, avoid any shock, vibration, dust, high temperature and high humidity. Transport conditions:
Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 10 to 95% RH (non-condensing), Atmospheric pressure: 50 to 106kPa (500 to
1060hPa)
• If the battery is not used for a long period after being charged, the amount of charge decreases due to self-discharge. Do
not store the battery in a discharge status. Storing the battery left in a discharge status may cause degradation, resulting in
making it unavailable in emergency situations.
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Maintenance and Inspections
Maintenance and Inspection Items by TERUMO Certified Service Technicians
Cautions
• If any fault is observed, immediately stop using the product and contact TERUMO trained service technicians.
• Do not disassemble, make alterations (including actions that interfere with the functionality or performance such as taping
the LCD or a movable part) to, or repair this product. This may result in failure, damage or device performance degradation
of this product.
• Do not use any replacement parts other than those specified. The original functionality or performance of this product may
not be achieved.

Periodic Maintenance
Perform a periodic maintenance inspection to ensure safe operation and the longest possible life of the syringe pump. Contact your
local distributor for details on the nature and frequency of the maintenance inspection.

From TERUMO
• When ordering repairs or maintenance inspections, if there is a possibility of infection, disinfect the product in advance.

Battery replacement
Periodically replaced parts
Over a period of time, the battery will gradually deteriorate. Please see chart below for replacement schedule.
Part name
Battery (Lithium-ion battery)

Elapsed years
Replacement reason
2.5 to 3 years
• Even when charged, after a short period of time “Battery alarm”
is displayed and the buzzer sounds.

Sub-battery (Nickel-metal-hydride battery)

1 to 2 years

• The Power Failure alarm does not function properly.

* Depending on frequency of use and usage environment, the time for replacement for each part may change and replacement of
parts other than those scheduled for replacement may also be required. Consult TERUMO trained service technicians regarding
necessity and replacement.
* The life span of the equipment is at least 6 years in the case of standard use.

Fuse replacement
This product incorporates a fuse inside the structure. For replacement, contact TERUMO trained service technicians.

Waste and Recycle
Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances which can be dangerous to
the environment and harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries are not disposed
of correctly.
Waste electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of with the remainder of unseparated waste, but
should instead be collected separately. In this way, the environmental impact associated with disposal of WEEE and batteries is
reduced and there will be more opportunity for reusing, recycling and recovering WEEE and recycling batteries.
The Lithium-ion battery and Nickel-metal-hydride battery should be removed from the equipment by TERUMO certified service
technicians. Please contact your local distributor.
At end of life, please dispose of this equipment and batteries according to your local regulations. Contact your local distributor or
municipality for details of the available collection schemes. The embedded memory back-up lithium coin battery, collected together
with this equipment at end of life as WEEE, is to be removed and treated by the recycling center.
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Troubleshooting
When an alarm/error occurs, the factors below may be the cause. Follow the procedure for dealing with each alarm/error as it
arises.

Cautions
• If the fault persists even after the following measures, a device failure is suspected. Contact TERUMO trained service
technicians to request repair.
• Even under the same condition, the alarm timing depends on the alarm sensitivity level.
• Before pressing the Start switch to resume solution delivery after cancelling an alarm condition, ensure that you check the
flow rate and VTBI settings.

Note
• If there is an alarm condition as the power is turned on, the alarm display flashes but the buzzer does not sound.

Troubleshooting procedure
1) Alarm (e.g. High priority alarm).

Alarm!
(Pump stops)

Alarm displayed on LCD. Operation indicator flashes red.
Check the status such as stopped solution delivery.

Alarm

Notes
LCD and operation
• The priority of the alarm status is as follows:
indicator flashes red
(1) High priority: Alarms flashing red on LCD
(2) Medium priority: Alarms flashing yellow on LCD
(3) Low priority: Alarms lighting up yellow on LCD.
* Refer to the Alarm icon on page 12 for the alarm priority.
• When more than one alarm sounds at the same time, the higher priority alarm is displayed on the LCD. Be sure to stop all
the activated alarms by the relevant countermeasures.


2) Mute and check alarm content.

Back/Mute
switch

When the alarm is muted with the Back/Mute switch, the
alarm content will be displayed. Press the Back/Mute switch
again to return to the flow rate screen. (The type of alarm
flashes in the lower part of the screen.)


3) Close the three way stopcock etc.
(if in use)

Close
OF

F


4) Inspect the cause.

Check any applicable occurrence/cause from pages 131 to 142.


5) Eliminate the cause. Eliminate the cause in accordance with the instructions from pages 131 to 142.


6) Open the three way stopcock etc.
(if in use)

Open
OF

F
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7) Confirm and restart.
Check the flow rate, VTBI, etc.,
and resume the solution delivery.
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High priority alarm
 Plunger Displacement alarm

Occurrence

Cause

Action

• LCD: The Plunger
Displacement alarm display
flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

• The plunger has been
displaced during solution
delivery.

1.

• LCD: The Plunger
Displacement alarm display
flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.
• Unable to start even after the
syringe has been correctly set.

• Drug solution is adhered on
the plunger detector.
• The malfunction of the internal
sensor of the plunger detector
is suspected.
(After the alarm is issued, the
solution delivery cannot start
while the power is on.)

• If any adhered drug solution is present, turn off the
power and clean the plunger detector.
• If the problem persists, contact TERUMO trained
service technicians to request repair.

2.

Re-set the syringe correctly.
(See pages 31 and 49.)
Prime the line, ensuring that the plunger is kept in the
slider to prevent the solution from being delivered to
the patient. (See pages 37 and 56.)

 Syringe Displacement alarm

Occurrence

Cause

Action

• LCD: The Syringe
Displacement alarm display
flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

• The syringe has been displaced during
solution delivery.

1.

• LCD: The Syringe
Displacement alarm display
flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.
• Unable to start even after the
syringe has been correctly set.

• Drug solution is adhered on the syringe
clamp and/or flange holder, or they are
damaged.
• The malfunction of the internal sensor of
the syringe clamp and/or flange holder is
suspected.
(After the alarm is issued, the solution
delivery cannot start while the power is on.)

• If any adhered drug solution is present,
turn off the power and clean the syringe
clamp and/or flange holder.
(See page 125.)
• If the problem persists, contact TERUMO
trained service technicians to request
repair.

2.

Replace the syringe correctly.
(See pages 31 and 49.)
Prime the line, ensuring that the
plunger is kept in the slider to prevent
the solution from being delivered to the
patient. (See pages 37 and 56.)
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 Slider Displacement alarm

Occurrence
• LCD: The Slider Displacement
alarm display flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

Cause

Action

• The slider has been displaced during
solution delivery.

1.
2.

Replace the syringe correctly.
(See pages 31 and 49.)
Prime the line, ensuring that the
plunger is kept in the slider to prevent
the solution from being delivered to the
patient. (See pages 37 and 56.)

 Occlusion alarm

Occurrence

Cause

Action

• LCD: The Occlusion alarm
display flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

• An occlusion has occurred
in the infusion line. (A broken
or crushed infusion line, or
clogged intravenous needles
or infusion line may be the
cause.)

1.
2.

• The occlusion icon does not
turn orange even when an
Occlusion alarm is issued.

• The internal pressure of
the infusion line has been
temporarily mitigated by the
bolus reduction function.
• The cause of the occlusion
may have been eliminated.

• Ensure that the cause of the occlusion is eliminated
before resuming delivery. The bolus reduction function
is not able to eliminate the cause of occlusion.
Resuming delivery without eliminating the cause of
occlusion may result in the solution delivery not being
carried out correctly, including a repetitive Occlusion
alarm or drug solution in the infusion line flowing back
to the syringe.

• An Occlusion alarm is
occurring often.

• The internal pressure of the
infusion line has reached the
occlusion pressure set value.

• If using a drug solution with a high viscosity or using a
thin line, the internal pressure of the infusion line may
increase. Review the settings by setting an occlusion
pressure value higher than the one currently used,
increasing the inner diameter of the infusion line, or
reducing the flow rate in accordance with the occlusion
icon or the occlusion history graph, etc.
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Eliminate the cause of occlusion.
Prime the line, ensuring that the plunger is kept in the
slider to prevent the solution from being delivered to
the patient. (See pages 37 and 56.)

Troubleshooting
 Syringe Empty

Occurrence
• LCD: The Syringe Empty
display flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

Cause
• The syringe is fully pressed.

Action
• Replace the syringe if you wish to continue the infusion.
(See page 63.) The time from full-press to alarm
sounding varies according to the product used. The
table below shows an example.
* When new TERUMO syringes are used.
5 mL
syringe
1 mL/h Approx.
3 min.
5 mL/h Approx.
1.0 min.

10 mL
syringe
Approx.
11 min.
Approx.
2.5 min.

20 mL
syringe
Approx.
30 min.
Approx.
5.0 min.

30 mL 50/60 mL
syringe syringe
Approx. Approx.
41 min. 64 min.
Approx. Approx.
8.5 min. 12.0 min.

 Completion alarm

Occurrence
• LCD: The Completion alarm
display flashes red.
• Operation indicator: Flashes
green.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Switches to the keep
vein open (KVO) function and
continues solution delivery.

Cause
• The volume delivered has
reached the VTBI.

Action
• A normal operation when the VTBI is set.
• Press the Stop switch to stop the KVO solution delivery.
(See page 55.)
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 Shutdown Notice alarm

Occurrence
• LCD: The Shutdown Notice
alarm display flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

Cause
• Battery has no power left.

Action
• Connect immediately to the AC power supply or rack
system. (See page 28.)
* When using a rack system, see the instruction manual
of the rack system.

 Power Failure alarm

Occurrence
• LCD: The Power Failure alarm
display flashes red.
• Operation indicator: Flashes
red.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Stops.

134

Cause

Action

Two of the following causes have • Connect to the AC power supply and charge (8 hours or
more) with the power turned off.
occurred.
If the problem still persists, contact TERUMO trained
• No AC power supply
service technicians.
• Battery failure
• Sub-battery failure or low
battery

Troubleshooting

Medium priority alarm
 Pressure alarm

Occurrence
• LCD: The Pressure alarm
display flashes yellow.
• Operation indicator: Flashes
green.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Delivers solution.

Cause
• The internal pressure of
the infusion line has rapidly
increased or decreased.

Action
• Due to a possible fault in the infusion line or at the
puncture site, check for any fault. Stop the solution
delivery and eliminate the cause.

Note
• This alarm is effective only when the Pressure alarm has been set in the drug library.

Low priority alarm
 No Flow Rate alarm

Occurrence

Cause

Action

• LCD: The No Flow Rate alarm
display lights up yellow.
• Operation indicator: Off.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.

• The Start switch was pressed
without having set a flow rate.

• Set a flow rate and press the Start switch to start
solution delivery. (See page 53.)

• The flow rate setting exceeds
150 mL/h (for 5 mL syringe) or
300 mL/h (for 10, 20 or 30 mL
syringe).

• Check the value set and re-set it to equal or less than
150 mL/h or 300 mL/h, depending on the syringe size
used. (See page 53.)

• Some of the flow rate settings
do not apply to the advanced
dose or combination dose
mode.

• Correct those settings and start solution delivery.
(See page 92. For the combination dose mode
setting, contact TERUMO trained service technicians.)

• In the TCI mode, the target
in-blood concentration (Cpt)
was set to 0.0μg/mL and the
Start switch was pressed.
(Except during solution
delivery)

• Set the target in-blood concentration (Cpt) in the TCI
mode, then press the Start switch. (See page 35.)
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 No VTBI alarm

Occurrence
• LCD: The No VTBI alarm
display lights up yellow.
• Operation indicator: Off.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.

Cause

Action

• The Start switch was pressed
without having set a VTBI.

• Set a VTBI and press the Start switch to start solution
delivery. (See page 55.)

• The Start switch was pressed
with the settings as volume
delivered > VTBI.

• Clear the volume delivered (see page 61) or input a
new value in the VTBI (see page 55) and press the
Start switch to start solution delivery.
* Only if the VTBI setting function is enabled.

 Flow Rate/VTBI Volume Judgment alarm

Occurrence
• LCD: The Flow Rate/VTBI
Volume Judgment alarm
display lights up yellow.
• Operation indicator: Off.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.

Cause

Action

• Check the setting values of the flow rate and VTBI
• The Start switch was pressed
(if used). If they are not correct, input correct values
with the settings as Flow rate ≥
and press the Start switch to start solution delivery.
VTBI.
(See pages 53 and 54.) If they are correct, press
and hold the Start switch for 2 seconds or more to start.
* Only if the VTBI setting function is enabled.

 Syringe Barrel Detection alarm

Occurrence
• LCD: The Syringe Barrel
Detection alarm display lights
up yellow.
• Operation indicator: Off.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.

136

Cause

Action

• The syringe in use does not
match the syringe brand set.

• Check that the syringe brand setting matches the
syringe in use.

• The clamp is still open.
• The flange is not in the slit.
• The syringe has not been set
at the center of the syringe
detector.
• The TCI TAG is not
recognised. (TCI mode only)

• Place the syringe correctly. (See pages 31 and 49.)

Troubleshooting
 Start Reminder

Occurrence
• LCD: The Start Reminder
display lights up yellow.
• Operation indicator: Off.
• Buzzer: Activates.
• Pump: Remains stopped.

Cause
In the TCI mode
• After solution delivery, the
product has been left for 2
minutes or more after being
programmed.
In other dose modes
• The product has been left for
2 minutes or more after being
programmed.

Action
• If you want to delay operation for a while, press and
hold the Back/Mute switch for 2 seconds or more to set
the equipment to standby mode. (See page 62.)
• Check the setting values for flow rate and VTBI,
and press the Start switch to start solution delivery.
(See pages 53 and 54.)

 Battery alarm

Occurrence

Cause

• Low battery capacity
• LCD: The Battery alarm
(approximately 30 minutes),
display lights up yellow.
battery level low or battery
• Operation indicator: Flashes
energy is reducing.
green (during solution delivery)
or off (stopped).
• Buzzer: Activates.
• Pump: Solution delivery
(during solution delivery) or
remains stopped (stopped).

Action
• Connect to the AC power supply or rack system.
(See page 28.)
* When using a rack system, see the instruction manual
of the rack system.
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Troubleshooting
 Nearly Empty alarm

Occurrence

Cause

• LCD: The Nearly Empty alarm • The quantity of the drug
solution is low.
display lights up yellow.
• Operation indicator: Flashes
green (during solution delivery)
or off (stopped).
• Buzzer: Activates.
• Pump: No change to the
status.

Action
• If you want to continue the solution delivery, replace the
syringe. (See page 63.)

Caution
• Do not use the syringe again in the TCI mode after removing it following the activated Nearly Empty Alarm. Since the TCI
TAG information of the syringe is erased after the Nearly Empty Alarm, the syringe cannot be used regardless of the drug
amount remaining in the syringe.

 Re-alarm
Occurrence
• LCD: The respective alarm
displays flash/light up (the
flashing/light up colours are
the same as those at the
respective alarms).
• Operation indicator: Same as
for when the alarms are first
activated.
• Buzzer: Activates.
• Pump: No change to the
status.

Cause
• Operation was not started
within 2 minutes after the
alarm was muted. (The
Nearly Empty alarm during
solution delivery is set to 180
minutes.*)

Action
• Follow the corrective action of each alarm.

* For the Nearly Empty alarm during solution delivery, the time is set to 180 minutes due to the continuous normal solution
delivery.
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Other problems
 When installing a syringe: Plunger displaced

Occurrence
• LCD: [Place the syringe.]
Slider displacement icon
flashes.

Cause
• The plunger has been
displaced.

Action
• Place the syringe correctly. (See pages 31 and 49.)

 When installing a syringe: Syringe displaced

Occurrence
• LCD: [Place the syringe.]
Syringe displacement icon
flashes.
• LCD: The Syringe
displacement icon

Cause

Action

• The clamp is still open.
• The flange is not in the slit.
• The syringe is not installed
correctly.

• Place the syringe correctly. (See pages 31 and 49.)

The syringe brand setting is
incorrect.

• Check that the syringe brand setting matches the brand
of the syringe to be set.

flashes.

 When installing a syringe: Slider displacement

Occurrence
• LCD: [Place the syringe.]
Slider displacement icon
flashes.

Cause
• The slider has been displaced.

Action
• Place the syringe correctly.
(See pages 31 and 49.)
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Troubleshooting
 TCI
Occurrence

Cause

• “TCI” does not change to “TCI • The syringe is not installed
correctly.
(DIPRIVAN *%)” on the dose
mode select screen.
• The TCI TAG on the flange is
(“*” indicates the concentration
not properly oriented in the
of Diprivan installed.)
flange holder.
• The TCI mode cannot be
• A syringe other than those
started.
specified is used.

Action
• Pull the syringe clamp forward and set the syringe with
the TCI TAG oriented properly, then push the clamp
down.

• Use a new Diprivan pre-filled syringe.

• The syringe is nearly empty.
• If it is the case other than
those listed above, the pump
is defective.

• Contact TERUMO trained service technicians.

 Maintenance timer
Occurrence
• The Maintenance timer
indicator
lights up.

Cause
• It is time to perform
maintenance.

Action
• Contact TERUMO trained service technicians.

 AC power detector function
Occurrence

Cause

• The pump cannot be turned on • The AC icon
is not
when using AC power.
displayed even after the AC
power cable is connected.
• The AC power cable is
damaged.
• The AC power cable is
internally disconnected.

Action
• Check the connection of the AC power cable to the
pump and the power supply. (See page 28.)

• Replace the AC power cable.

 Battery Replacement Time/Failure alarm
Occurrence

Cause

Action

• The battery operation time is
short even after fully charged.
• The battery icon
is displayed.
• The battery icon does not
display 5 bars after charging
for 8 hours or more.

• The battery has deteriorated
or is damaged.

• Replace the internal battery.

•

• The sub-battery has
deteriorated or is damaged.

• Replace the sub-battery.

and the battery charge
level appear alternately after
more than 8 hours of charging.
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Troubleshooting
 Flow rate
Occurrence
• Pressing the Start switch does
not start solution delivery.

• Flow rate accuracy is low.

Cause

Action

• The infusion line is not open.
• The syringe is not installed
correctly.

1.

• An occlusion has occurred in
the infusion line.

• Eliminate the cause of occlusion. (See page 132.)

• Syringe has not been installed
correctly.

• Check the setting of the syringe.
(See pages 31 and 49.)

2.

Replace the syringe correctly.
(See pages 31 and 49.)
Prime the line, ensuring that the plunger is kept in the
slider to prevent the solution from being delivered to
the patient. (See pages 37 and 56.)

• Check that the syringe brand setting matches the brand
• The syringe in use does not
of the syringe in use.
match the syringe brand set on
the pump.
• The flow rate is not set
correctly.

• Correct the flow rate setting.

• There is large height
difference between the pump
and patient.

• Adjust the patient to the pump height differential.

 External communication
Occurrence
• Cannot communicate (IrDA)

Cause

Action

• The infrared communication
window is dirty.

• Clean the infrared communication window with cotton
swabs or gauze, etc.

• The pump is not securely
attached to the TERUFUSION
Communication Rack System.

• Make sure that the TERUFUSION Communication Rack
System is securely attached to the pump.
See the instruction manual of the TERUFUSION
Communication Rack System.

• The TERUFUSION
Communication Rack System
is not turned on.

• Turn on the TERUFUSION Communication Rack
System.
See the instruction manual of the TERUFUSION
Communication Rack System.

• Cannot communicate (wireless • SSID, encryption setting, IP
LAN)
address, subnet mask, default
GW, connection destination
IP address, communication
port, or device ID may not be
suitable.

• Check the settings of the product or the connected
device. (See page 114.)

• Signal strength icon (Colour =
Grey, No signal bar) flashing

• Contact TERUMO trained service technicians.

• The pump is defective.
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Troubleshooting
 Display
Occurrence

Cause

Action

• The equipment is operated
using the internal battery
• The equipment is in the night
mode. (When the night mode
is enabled)

• The brightness becomes two levels lower during
internal battery operation or night mode operation.
• If it is not the case, contact TERUMO trained service
technicians.

• The keypad lock is on.

• Press and hold the Back/Mute switch for 2 seconds or
more to release the keypad lock.

• Displays are irregular and the
buzzer sounds.

• The pump is defective.

• Contact TERUMO trained service technicians to
request repair.

• The power turns off
unexpectedly.

• The pump is defective.

• Contact TERUMO trained service technicians to
request repair.

• The LCD is dim.

• The keypad lock icon
displayed.

is

 Failure
Occurrence
• “E*” is displayed, the operation
indicator lights up red and the
buzzer sounds.
(* is alphanumeric characters.)

Cause

Action

• The pump is defective.

• Turn off the power and contact TERUMO trained
service technicians to request repair.

Error Code Table
Display

Error

Display
E5*

Error

E1

Internal electronic circuit fault

Internal electronic circuit fault

E2*

Internal electronic circuit fault

E8*

Operation key fault

E3

Motor fault

E10*

Internal electronic circuit fault

E4*

Internal electronic circuit fault
(* is alphanumeric characters.)
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Specifications
Main unit
Product name

TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI

Model

TE-SS830T

Catalogue number

TE*SS83xTxx
Alphanumeric characters are entered for x in the catalogue number.
(See page 150.)

Compatible syringes

Sterilized specified syringes for general use and specified pre-filled syringes
(See page 23.)

Syringe size

5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL

Syringe brand

TERUMO or other specified brands

Dose mode

mL/h mode
μg/kg/min mode*
mg/kg/h mode*
mg/kg/h+DIPRIVAN mode*
Library mode
TCI mode
* The mode can be enabled or disabled.

Flow rate setting range

• Setting range
0.01 to 150.00 mL/h
Note that the upper limit of the flow rate can be changed in the following
ranges:
0.01 to 150.00 mL/h (when using syringe of 5 mL)
0.01 to 300.00 mL/h (when using syringe of 10, 20, 30 mL)
0.01 to 1200.00 mL/h (when using syringe of 50/60 mL)
• Step
0.01 mL/h step ( 0.01 to 10.00 mL/h)*
0.10 mL/h step ( 10.00 to 100.00 mL/h)*
1.00 mL/h step (100.00 to 1200.00 mL/h)*
*: Step can be used when flow rate is set by the Dial.
(It will be 0.00 mL/h when the power is turned on.)

VTBI setting range

0.10 to 100.00 mL (0.10 mL step)
100.00 to 9999.00 mL (1.00 mL step)
When the dose rate is set in mass units, setting in mass units is possible.
(VTBI setting range: 0.01 ng to 9999.99 kg)
“----.--” (Unlimited)
(It will be 0.00 mL when the power is turned on.)

VTBI time setting range

1 min to 99 hours 59 min (1 min step)
“-- --” (Unlimited)

Dose rate setting range

0.01 to 10.00 (0.01 step)
10.00 to 100.00 (0.10 step)
100.00 to 999.00 (1.00 step)
(In units such as μg/kg/min and mg/kg/h etc.)
(It will be 0.00 when the power is turned on.)

Weight setting range

0.1 to 300.0kg (0.1kg step)

Dilution setting range

0.01 to 10.00 (0.01 step)
10.00 to 100.00 (0.10 step)
100.00 to 999.00 (1.00 step)
(In units such as mg/mL etc.)

Amount setting range

0.01 to 10.00 (0.01 step)
10.00 to 100.00 (0.10 step)
100.00 to 999.00 (1.00 step)
(In units such as μg and mg etc.)
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Solution setting range

0.01 to 10.00 (0.01 step)
10.00 to 100.00 (0.10 step)
100.00 to 999.00 (1.00 step)
(Unit: mL)

TCI infusion setting range

Target in-blood concentration (Cpt)
Age
Weight
Flow rate display range
Volume delivered display range
Dose rate display range

Hands On Bolus flow rate setting range

100.00 mL/h (when using syringe of 5 mL)
100.00 to 300.00 mL/h (when using syringe of 10 mL, 20 mL, 30 mL)
100.00 to 1200.00 mL/h (when using syringe of 50/60 mL)
(100.00 mL/h step)

Hands Free Bolus dose rate setting range

0.01 to 10.00 (0.01 step)
10.00 to 100.00 (0.10 step)
100.00 to 999.00 (1.00 step)
(In units such as mL and mg/kg etc.)

Hands Free Bolus dose time setting range

1 s to 60 min 00 s (1 s step)

Volume delivered display range

0.00 to
10.00 mL (0.01 mL step)
10.00 to 100.00 mL (0.10 mL step)
100.00 to 9999.00 mL (1.00 mL step)
When the dose rate is set in mass units, the volume is expressed in mass units.
(Volume delivered display range: 0.01 ng to 9999.99 kg)
(It will be 0.00 mL when the power is turned on.)

Flow rate
accuracy

Machine accuracy

Within ±1% (flow rate ≥ 1.00 mL/h)

Accuracy including
syringe

Within ±2%
(The hourly precision after one hour has passed since the start of solution
delivery, in the case where water or a physiological saline solution is used with
a TERUMO 50/60 mL syringe made in the Philippines (TERUMO_P) at a flow
rate of 1.00 mL/h or more (ambient temperature: 23±2°C) according to IEC
60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015) standard.)
Within ±3%
(The hourly precision after one hour has passed since the start of infusion at a
constant flow rate of 1.00 mL/h or more according to IEC 60601-2-24:2012 (EN
60601-2-24:2015) standard.) (For the accuracy of the 50 mL VACCINE syringe,
refer to page 23)

0.0 to 15.0 μg/mL (0.1 μg/mL step)
16 to 100 (1 year step)
30 to 150 kg (1 kg step)
0.0 to 1200.0 mL/h (0.1 mL/h step)
0.0 to 9999.0 mL (0.1 mL step)
0.00 to 999.00 mg/kg/h (0.01 step)

Occlusion detection pressure

10 to 120kPa (set value)
The occlusion detection pressure can be set in 10 levels.

Purge flow rate

Approx. 150
Approx. 300
Approx. 400
Approx. 500
Approx. 1200

Alarms

Occlusion alarm, Pressure alarm*2, Nearly Empty alarm, Slider Displacement
alarm, Syringe Barrel Detection alarm, Syringe Displacement alarm, Plunger
Displacement alarm, Battery alarm, Re-alarm, Shutdown Notice alarm, Power
Failure alarm, Start Reminder, No Flow Rate alarm, No VTBI alarm*1, Flow
Rate/VTBI Volume Judgment alarm*1, Completion alarm*1, Link Interruption
alarm*2.
*1: Only if the VTBI setting function is enabled (except the TCI mode) (Default:
disabled).
*2: Except the TCI mode
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mL/h (when using syringe of 5 mL)
mL/h (when using syringe of 10 mL)
mL/h (when using syringe of 20 mL)
mL/h (when using syringe of 30 mL)
mL/h (when using syringe of 50/60 mL)

Specifications

Safety functions

Remaining volume
detection setting
function

Sets the Nearly Empty alarm position based on the time before the syringe is
empty.

Occlusion detection
Selects the occlusion detection pressure setting values in 10 levels.
pressure select function

Available
Functions

Bolus reduction
function

When an occlusion occurs, the slider is drawn back to reduce internal pressure.

Flow rate range setting
function A
(Soft limits)

The flow rate setting range can be controlled within the “flow rate setting range”
prescribed for each type of syringe (brand, size).
• When you try to set a value outside the range controlled by this function, a
message asking for confirmation is displayed.
If you confirm the setting, you can set the value which is outside the
controlled range and the display colour of the value changes.

Flow rate range setting
function B
(Hard limits)

The flow rate setting range can be controlled within the “flow rate setting range”
prescribed for each type of a syringe.
• Values outside the range controlled by this function cannot be set.

Keypad lock function

Disables switch operations. However, the Start switch, the keypad lock function
disable operation (press and hold the Back/Mute switch), and the Power switch
still function. When an alarm is activated, the keypad lock is released.

Syringe installation
guidance function

Displays a screen that indicates the syringe installation status on the LCD.

Syringe brand display
function

Displays the syringe brand and size on the LCD.

Syringe type switch
function

Switching syringes is possible by performing the specified operation after the
power is turned on.

VTBI setting function

Sets the VTBI of dosage of drug solution.

VTBI time setting
function

Sets the VTBI time of dosage of drug solution.

Purge buzzer sound
function

When the Purge switch is being pressed, the buzzer sounds.

Bolus buzzer sound
function

During a bolus, the buzzer sounds.

Volume delivered clear
function (except the TCI
mode)

Clears the volume delivered display to zero.

Standby function

By pressing and holding the Back/Mute switch, the pump can be put in standby
mode. In the standby function, the Start Reminder is delayed.

Standby duration time
select function

Changes the time to activate a Start Reminder in the standby mode.

Buzzer volume select
function

Changes the buzzer volume.

Switch operation
buzzer sound function

Buzzer sounds when a switch operation is performed.

Stop transition buzzer
sound function

Buzzer sounds when the Stop switch is pressed during solution delivery.

LCD brightness select
function

Changes the LCD brightness.

Maintenance timer
function

Time to next maintenance check can be set. That information is displayed on
the LCD.

Date and time setting
function

Sets the date and time.
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Available
Functions

Free message function

Displays a message on the pump via communication.

External
communication
function (infrared
communication (IrDA))

Allows communication with the optional TERUFUSION Communication Rack
System to output the status of the pump (flow rate, alarms, etc.) via infrared.

External
communication
function (wireless LAN)

Allows communication with a network system to output the status of the pump
(flow rate, alarms, etc.) via wireless LAN.

History function

Displays the operation history, etc.

AC power detector
function

Detects the presence or absence of AC power supply to the pump and displays
that status.

AC power detector
buzzer sound function

Buzzer sounds when AC power supply is provided to or disconnected from the
pump.

Purge volume upper
limit setting function

Sets the upper limit of the purge volume.

Bolus volume upper
limit setting function

Sets the upper limit of the hands on bolus volume.

Keep Vein Open
Function

After activation of the Infusion Completion alarm, solution delivery is continued
at the keep vein open flow rate.

Keep Vein Open flow
rate select function

Changes the keep vein open flow rate.

During-start volume
delivered clear function

Clears the volume delivered to zero during solution delivery.

(except the TCI mode)
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During-start flow rate/
dosage rate change
function

Changes the flow rate/dosage rate during solution delivery.

Selecting dose mode
during the solution
delivery function

Change the dose mode from mL/h to another mode during solution delivery.

Set value memory
function

Saves the current set values (e.g. flow rate, VTBI, dosage and weight) before
the power is turned off.

Alarm melody select
function

Changes the buzzing pattern (melody) of the alarm buzzer.

Setting dial
acceleration function

Rotating the Dial while pressing the Stop switch accelerates the setting rate to
set items such as the flow rate.

Hands On Bolus
function

After the bolus flow rate is set, a bolus is delivered while the Purge switch is
pressed.

Hands Free Bolus
function

When bolus volume and bolus time are set, the flow rate is calculated and a
bolus is delivered.

Shortcut call function

Press multiple keys in combination to directly call the bolus flow rate setting
display.

Night mode function

Changes the LCD brightness for a specified time period.

Power OFF buzzer
sound function

Buzzer sounds as the power is turned off.

Dose mode select
function

The dose mode can be selected among mL/h, μg/kg/min, mg/kg/h,
mg/kg/h+DIPRIVAN, TCI, and drug library.

Start-up dose mode
select function

The initial dose mode after the power is turned on can be selected from mL/h,
μg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/h+DIPRIVAN, TCI, and drug library.

Dose mode information
display function

When the AC power cable is connected, the versions of TCI and drug library,
and profile name are displayed before the power is turned on.

Specifications

Available
Functions

Menu1 (User mode1)
shortcut function to
dose mode

Enable to go directly to the dose mode select display when the menu screen is
selected.

Drug/patient
information display
function

Displays drug information such as dilution, patient information including
patient name, age, gender, weight, height, etc. The dilution and weight can be
changed.

Dilution setting
function by amount and
solution

Selects how to specify the dilution from either Dilution or Amount/Solution.

Interval/Intermittent
dose function

The specified dosage rate is delivered at the specified regular intervals.

Multi-step dose
function

The speed of solution delivery increases or decreases at the specified levels
(up to 10 levels).

Delayed Start dose
function

Solution delivery starts after the specified time has elapsed.

Link function (Switch
function A, B)

Switch function A: Operations of two pumps are linked. When a Completion
alarm occurs on the first pump, the second pump starts
solution delivery.
Switch function B: Interlocks two pumps. Starts solution delivery of the first
pump, and then starts solution delivery of the second pump
at the time set in advance or afterwards. After solution
delivery of the second pump is started, each pump changes
the solution delivery speed according to respective settings.
The interlock of the pumps finishes upon completion of the
set solution delivery or at alarm timing.

Come and See ME
function

Automatic call function after a specified time elapses.

Volume delivered unit
select function

Switches the unit of volume delivered appearing in the drug library mode, the
μg/kg/min mode, the mg/kg/h mode, the mg/kg/h+DIPRIVAN mode, and the
TCI mode.

Micro notation select
function

Switches the unit between “μg” and “mcg” appearing in the drug library mode,
the μg/kg/min mode, the mg/kg/h mode, the mg/kg/h+DIPRIVAN mode, and the
TCI mode.

Graph display function
(TCI mode only)

Displays the chronological time-lapse change of TCI infusion in graphs.
The graph scale is adjusted accordingly as the time lapse when the relevant
mode is selected.

Calculated in-blood
concentration display
function (TCI mode
only)

Displays the predicted in-blood concentration of propofol in the TCI mode.

EFFECT SITE
concentration display
function (TCI mode
only)

Displays the predicted effect site concentration of propofol in the TCI mode.

Maximum flow rate
setting (TCI mode only)

The maximum flow rate in the TCI mode can be set.

Decrement time display
function (TCI mode
only)

Displays the predicted time when the decrement concentration of propofol level
(set by users) is reached in the TCI mode.

During-start target
in-blood concentration
select function (TCI
mode only)

The target in-blood concentration (Cpt) can be changed during solution
delivery.
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Use conditions

Temperature: 5 to 40°C
Humidity: 20 to 90% RH (non-condensing)
Atmospheric pressure: 70 to 106kPa (700 to 1060hPa)

Storage conditions*

Temperature: -20 to 45°C
Humidity: 10 to 95% RH (non-condensing)
Atmospheric pressure: 50 to 106kPa (500 to 1060hPa)

Transport conditions

Temperature: -20 to 60°C
Humidity: 10 to 95% RH (non-condensing)
Atmospheric pressure: 50 to 106kPa (500 to 1060hPa)

Power supply

AC100 to 240V, 50 to 60Hz
Battery: Lithium ion battery
• Continuous use period: Approx. 8 hours (applies when solution is delivered
continuously at 5 mL/h in ambient temperature of
25°C with new fully charged battery)
• Charging time:
≥8 hours (when charged with AC power supply with
the power turned off)
The battery can be charged to approx. 80% in
3 hours.
Sub-battery: Nickel-metal-hydride battery (for a Power Failure alarm in case of
both power supplies are lost)
• Charging time: ≥8 hours (when charged with a new battery and AC power
supply in ambient temperature of 25°C when the power is off)

Power consumption

26VA

Classification

Electric shock
protection

Class I equipment and internally powered equipment, Defibrillation-proof type
CF applied part

Mode of operation

Continuous operation

Protection against
harmful ingress of
water or particulate
matter

IP24

Wireless LAN

Hereby, TERUMO CORPORATION declares that this TERUFUSION Syringe
Pump Type SS3TCI is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Catalogue number: TE*SS830Txx*
• Transmit frequency or frequency band: 2412 to 2472 MHz
• Type of modulation and frequency characteristics:
• DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying)
• DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying)
• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
• CCK (Complementary code keying)
• Effective radiated power:
• IEEE802.11b 10.7 dBm
Catalogue number: TE*SS835Txx*
• Transmit frequency or frequency band: 2412 to 2472 MHz
• Type of modulation and frequency characteristics:
• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
• OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)
• Effective radiated power:
• IEEE802.11b 15dBm
• IEEE802.11g 13dBm
• IEEE802.11n 12dBm
* Alphanumeric characters are entered for x in the catalogue number.

* A state in which the equipment is unpacked and stored for subsequent use with the main power supply unplugged.
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Dimensions

381 mm (W)*1 x 120 mm (H)*1 x 132 mm (D)*2
*1: Excluding protrusions
*2: Excluding protrusions, pole clamp and moving range

Unit Weight

Approx. 2.1 kg

Standard accessories

AC power cable, pole clamp (Screw type), instruction manual

• This product is in compliance with EMC (electromagnetic compatibility) standard IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
(CISPR group classification and class classification are Group 1 and Class A). It is also in compliance with the EMC level
required by IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015).
• Conformity standard and directive
IEC 60601-1:2005+A1:2012 (EN 60601-1:2006+A1:2013)
IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 (EN 60601-1-6:2010+A1:2015)
IEC 60601-1-8:2006+A1:2012 (EN 60601-1-8:2007+A1:2013)
IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015)
MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC (Class IIb)

Note
• If an AC power cable is not included with the pump unit, please contact TERUMO trained service technicians to receive the cable
suited for your region.
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Units Available

Model

Catalogue
number

AC power
cable
Voltage

Plug type

TE*SS830T01

–

TE*SS830T02

UK type

–

Socket type

Computer
interface

Weight mode,
Drug library mode

–

100 to 240V
TE*SS830T03

European type

TE-SS830T
TE*SS835T01

–

TE*SS835T02

UK type

–

–

Infrared
communication
(IrDA), Wireless
LAN

Yes*

100 to 240V
TE*SS835T03

European type

* The weight mode is available only when activated by the corresponding internal setting.

Notes
• Separate setup procedures are required for the product with voltage-plug combinations other than listed above.
• If an AC power cable is not included with the pump unit, please contact TERUMO trained service technicians to receive the cable
suited for your region.
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Device Characteristics
Test data for flow rate characteristics and occlusion characteristics is shown below.
Tests were conducted based on IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015). For details, refer to IEC 60601-2-24:2012 (EN 606012-24:2015).

Flow Rate Characteristics
Start-up curves and trumpet curves, which are used as typical explanations of flow rate characteristics, are shown. The data below
is representative examples measured for flow rates of 1 mL/h and 5 mL/h with a new TERUMO syringe (50 mL).

Note

• Flow rate characteristics are correlated with the syringe. Depending on the combination of syringe and pump, the same data as
the representative example may not be obtained.
1.

Start-up curve
The discharge quantity measured every 30 seconds for a 2-hour measurement period is converted into flow rate values is
shown. These graphs show characteristics from immediately after the start of solution delivery to when flow rate has stabilized.

<Flow rate: 1 mL/h>

<Flow rate: 5 mL/h>
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Flow rate error = +0.09%
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<Flow rate: 5 mL/h>
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Trumpet curve
Data for the latter one hour of the 2-hour measurement period is shown, with the horizontal axis showing the observation
window time (minutes) and the vertical axis showing the maximum and minimum flow rate error for each observation window.
The narrower the region enclosed between the top and bottom solid lines (the so-called trumpet curve) is, the less pulsatory
motion there is.

<Flow rate: 1 mL/h>
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Influence of pressure on the lower side of the pump (back pressure) on flow rate accuracy
The table below shows the maximum deviation of flow rate accuracy under normal condition with either -13.3kPa or 13.3kPa of
back pressure.
-13.3kPa (13.3kPa) of back pressure is equivalent to the condition where the pump is located approx. 136 cm higher (lower)
than the patient (in the case of water).
Back pressure (kPa) Maximum deviation of values (%)
-13.3

+1.0

+13.3

-0.7
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Device Characteristics

Occlusion Characteristics
Typical occlusion detection ability data are occlusion pressure, Occlusion alarm occurrence time, and post-occlusion removal
bolus volume. The data below is a representative example measured for flow rates of 1 mL/h and 5 mL/h, with a three-stage
occlusion pressure setting value (1, 6, 10), and a new TERUMO syringe (50 mL). The measured values may vary depending on the
test conditions.
* When the 1m extension tube (internal volume: 1.0 mL) is used.

Note
• The Occlusion alarm occurrence time with solution delivery at the minimum flow rate (0.01 mL/h) will be approx. 100 times of
those at the flow rate 1 mL/h.
Flow rate
(mL/h)

1

5
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Occlusion pressure
(kgf/cm2)

Time to activate an
Occlusion alarm time
(min)

Bolus volume
(mL)

15

0.15

24.6

0.08

6

72

0.73

78.1

0.30

10

116

1.18

143.8

0.77

1

16

0.16

4.0

0.08

6

73

0.74

17.9

0.34

10

116

1.18

27.4

0.87

Occlusion
pressure
setting value

(kPa)

1

For Medical Staff
EMC Technical Information
Medical electrical equipment requires particular care in regards to EMC, and it is necessary to install and use the equipment in
accordance with the following EMC information.

Cautions
• Ensure that the power cable used is the one provided for this product. If not, this product’s emissions may increase and its
immunity may decrease.
• When using this product in combination with other equipment such as a network system, do not place the equipment next
to each other or stack them together. It may cause malfunctioning due to electromagnetic interference.
• Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should
be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI, including cables
specified in this manual. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
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For Medical Staff
Table a) – Manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions – for IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
Manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions
The TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI should assure that it is used in such an environment.
Emissions test

Emissions class and group

RF emissions
CISPR 11

Group 1

RF emissions
CISPR 11

Class [A]*

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Class [A]

Voltage fluctuations / flicker emissions
IEC 61000-3-3

Complies

* The EMISSIONS characteristics of this equipment make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If
it is used in a residential environment (for which CISPR 11 class B is normally required) this equipment might not offer adequate
protection to radiofrequency communication services. The user might need to take mitigation measures, such as relocating or
re-orienting the equipment.
Table b) – Manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity – for IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
Manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity
The TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI should assure that it is used in such an environment.
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Immunity test

Immunity test level

Electrostatic discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV contact
±15 kV air

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz to 2.7 GHz
See Table c) for immunity test level to RF Wireless
communication equipment

Electrical fast transient / burst
IEC 61000-4-4

±2 kV for power supply lines
±1 kV for input / output lines

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV line(s) to line(s)
±2 kV line(s) to earth

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz to 80 MHz outside ISM bands
6 Vrms 150 kHz to 80 MHz in ISM bands

Power frequency (50-60 Hz) magnetic field
IEC 61000-4-8

30 A/m

Voltage dips, short interruptions and voltage variations on
power supply input lines
IEC 61000-4-11

0% UT for 0.5 cycle
0% UT for 1 cycle
70% UT for 25/30 cycles
0% UT for 250/300 cycles

For Medical Staff
Table c) – Immunity test level to proximity fields from RF communications equipment – for IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)
Immunity test level to proximity fields from RF communications equipment
The TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI should assure that it is used in such an environment.
Emissions test

Test frequency (MHz)

Immunity test level (V/m)

Proximity fields from RF communications
equipment
IEC 61000-4-3

385

27

450

28

710, 745, 780

9

810, 870, 930

28

1720, 1845, 1970

28

2100

10

2450

28

2600, 3500

10

5240, 5500, 5785

9
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Symbols
This section describes the symbols (icons) used with the TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI.
Description of Symbols
Symbol

Description of
Symbols
“CE” means compliance
with the European
Directive 2011/65/EU on
the restriction of the use
of certain hazardous
substances in electrical
and electronic
equipment as well
as with the essential
requirements and other
relevant provisions of
Directive 2014/53/EU
(self-declaration).
“CE0197” means
compliance with
the Medical Device
Directive, 93/42/EEC.
Authorized
Representative in the
European Community

Description of
Symbols

Symbol

Description of
Symbols

Purge

Atmospheric pressure
limitation

Start

Stacking limit by
number

Stop

Defibrillation-proof type
CF applied part

IEC 60529 Degrees of
protection provided by
enclosures (IP code)
Indicates the operation
to pull the clamp
forward

Indicates recyclable
corrugated paper
packing material
(Japan)

Contents

Indicates PE
(polyethylene) plastic
bag (Japan)

Catalogue number

Consult instructions for
use

Recyclable (Lithium-ion
battery) Brazil

Date of manufacture

Follow instructions for
use

Contains RoHS 6
Restricted Substances
(Lithium-ion battery)
China

Manufacturer

This way up

Alternating current

Fragile, handle with
care

Recyclable (Lithium-ion
battery, Nickel-metalhydride battery) Taiwan
TISI mark (Lithium-ion
battery) Thailand

DC power supply

Keep dry

Recyclable (Lithium-ion
battery) Japan

“off” (for a part of
equipment)

Keep away from
sunlight

“on” (for a part of
equipment)

Temperature limit

Return

Humidity limitation

Separate collection
of accumulators and
batteries
Separate collection of
electrical and electronic
equipment, European
Community
Non-ionizing
electromagnetic
radiation

Serial number

IP24
#

Mute
(Audio paused)

Note

Symbol

• See pages 6 to 15 for symbols on the operation panel and LCD.
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Other Information

Simplified EU Declaration of Conformity
(Radio Equipment Directive, 2014/53/EU)
Simplified EU Declaration of Conformity (Radio Equipment Directive, 2014/53/
EU)
Hereby, TERUMO CORPORATION declares that the radio equipment type
TERUFUSION Syringe Pump Type SS3TCI is in compliance with Directive
2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address:
http://www.terumo-europe.com
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FOR INFORMATION ABOUT TERUMO PRODUCTS
• If this product should fail to perform as intended, immediately stop using the product and contact the nearest branch or sales
office of TERUMO.
TERUMO EUROPE N.V.
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

TERUMO RUSSIA LLC
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

TERUMO EUROPE N.V.
BENELUX SALES DIVISION
(Belgium)
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
(Netherlands)
Tel.: +0800 0220396
Fax: +0800 0220414

TERUMO MEDICAL CORPORATION
265 Davidson Avenue, Suite 320,
Somerset, NJ 08873 USA
Tel.: +1 732 302 4900
Fax: +1 732 302 3083
Toll free :+1 800 283 7866

TERUMO FRANCE S.A.S.
Tel.: +33 1 30 96 13 00
Fax: +33 1 30 43 60 85
TERUMO DEUTSCHLAND GMBH
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200
TERUMO DEUTSCHLAND GMBH
ZWEIGNIEDERLASSUNG
SPREITENBACH
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11
TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
Tel.: +34 902 10 12 98
Fax: +34 902 10 13 58
TERUMO ITALIA S.R.L.
Tel.: +39 06 94 80 28 00
Fax: +39 06 60 51 32 33
TERUMO SWEDEN AB
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890
TERUMO DENMARK
FILIAL OF TERUMO SWEDEN AB
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80
TERUMO UK LTD.
Tel.: +44 1276 480440
Fax: +44 1276 480465

TERUMO LATIN AMERICA
CORPORATION
Doral Corporate Center I
8750 NW 36th street, Suite 600
Miami, FL 33178, U.S.A.
Tel.: +1 305 477 4822
Fax: +1 305 477 4872
TERUMO MEDICAL
DE MEXICO S.A. DE C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1647
piso 11 Colonia San Jose Insurgentes
C.P. 03900 Delegacion Benito Juarez
Mexico D.F.
Tel.: +52 55 10 85 07 70
Fax: +52 55 10 85 07 71
TERUMO MEDICAL
DO BRASIL LTDA.
Praça General Gentil Falcão,
108 cj 91 e 92
- São Paulo - SP
- Brasil - CEP: 04571 - 150
Tel.: +55 11 3594 3800
Fax: +55 11 3594 3801
TERUMO CHILE LTDA.
Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio
Central Park, Las Condes, Santiago
755-0000, Chile
Tel.: +56 2 2480 9600
Fax: +56 2 2480 9608
TERUMO SINGAPORE PTE. LTD.
300 Beach Road,
#33-06 The Concourse
Singapore 199555
Tel.: +65 6 291 3603
Fax: +65 6 291 2696

TERUMO (THAILAND) CO., LTD.
#1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke
Road (Sukhumvit 21), Kwaeng
Klongtoeynua,
Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel.: +66 2 260 7020
Fax: +66 2 260 7019
TERUMO VIETNAM MEDICAL
EQUIPMENT CO., LTD.
14th Floor, Geleximco Building,
36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward,
Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Tel.: +84 4 3936 1643
Fax: +84 4 3936 1641
TERUMO VIETNAM MEDICAL
EQUIPMENT CO., LTD.
HO CHI MINH CITY BRANCH
Room 505, 5th floor,
HOANG ANH SAFOMEC Office Building,
7/1 Thanh Thai Str., Ward14, District 10,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 8 3866 9263
Fax: +84 8 3866 9261
PT. TERUMO INDONESIA
Wisma KEIAI 5th Floor JL.Jend.Sudirman
KAV.3
Jakarta 10220, Indonesia
Tel.: +62 21 572 4071
Fax: +62 21 572 4072
TERUMO MALAYSIA SDN. BHD.
Suite C405, 4th Floor, Centre Tower
Wisma Consplant 1
No. 2, Jalan SS 16/4 47500 Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel.: +60 3 5880 8898
Fax: +60 3 5880 8891
TERUMO MARKETING PHILIPPINES
INC.
Unit 3203 A & B, West Tower, Philippine
Stock Exchange Centre, Exchange Road,
Ortigas Centre, Pasig City, Philippines
Tel.: +63 02 632 1674
Fax: +63 02 632 7966

TERUMO TAIWAN MEDICAL CO.,
LTD.
7C, No. 170 Tun-Hwa North Road
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 2 2545 1250
Fax: +886 2 2545 1251
TERUMO CHINA (HONG KONG) LTD.
Room 607-608, 6/F, Harcourt House,
39 Gloucester Road, Wanchai,
Hong Kong
Tel.: +852 2866 0811
Fax: +852 2529 0451
TERUMO MEDICAL (SHANGHAI) CO.,
LTD.
Rm.901, Zhongshan Expo Plaza,
666 Huaihai Road West,
Changning, Shanghai 200052, China
Tel.: +86 21 6237 1155
Fax: +86 21 6237 1150
TERUMO KOREA CORPORATION
23rd Fl., GT Tower, 411, Seocho-daero,
Seocho-gu, Seoul, 06615 Korea
Tel.: +82 2 565 9225
Fax: +82 2 565 9224
TERUMO AUSTRALIA PTY. LTD.
Macquarie Park NSW 2113, Australia
Tel.: +61 2 9878 5122
TERUMO CORPORATION CHENNAI
BRANCH
Alexander Square, 2nd Floor,
No.34 & 35 Sardar Patel Road, Guindy,
Chennai 600 032, India
Tel.: +91 44 2230 0634
Fax: +91 44 2230 0622
TERUMO MIDDLE EAST FZE
Building 8WB - Office#317
Dubai Airport Free Zone (DAFZ)
P.O. Box 54614 Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 292 0200
Fax: +971 4 292 0222
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