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DET KAN HENDE AT PRODUKT(ER) SOM BESKRIVES IKKE ER LISENSIERT ELLER TILGJENGELIG FOR SALG I CANADA OG ANDRE LAND.

• Neofuser®-pumpene er tilgjengelige med en rekke reservoarstørrelser, infusjonshastigheter, bolusalternativer og tilførselstider
• Løsningens viskositet og temperatur, samt beholderens og pasientforbindelsens høydenivå, kan påvirke den nominelle infusjonshastigheten
• Neofuser®-pumpene kalibreres ved bruk av fysiologisk saltløsning (0,9 % NaCl-løsning) når infusjonsbegrenserens temperatur er 32 °C
• Kateterets lengde, indre diameter og posisjon under bruk kan påvirke den nominelle infusjonshastigheten

 Merk: Neofuser®-pumpen er et produkt til engangsbruk. MÅ IKKE GJENBRUKES og/eller RESTERILISERES.

 Advarsel: Ikke infunder lokalanestesimidler (spesielt bupivakain) i leddområdet. Noe litteratur har vist en mulig forbindelse mellom 
intraartikulære infusjoner av lokalanestesimidler (spesielt bupivakain) og påfølgende utvikling av kondrolyse.

FORDELER MED NEOFUSER®-PUMPENE

Produktkode Nominelt volum (ml) Basal strømningshastighet (ml/t)  Bolusvolum (ml) 

Bærbar elastomerisk infusjonspumpe
Neofuser®

BESTILLINGSINFORMASJON

Brosjyre for Smith Medical Neofuser – Størrelse åpen: 420 mm x 297 mm / Størrelse lukket: 210 mm x 297 mm

Distribuert av: 
Alere AS

Produktkode Nominelt volum (ml) Basal infusjonshastighet (ml/t)  Bolusvolum (ml) Sperretid (min)
Neofuser®-pumpe (med én hastighet) 

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Neofuser® Plus-pumpe (pumpe med én hastighet og PCA)

M2015W 100 2  2 ml 15 min

M5015W 100 5  2 ml 15 min

L2015W 275 2  2 ml 15 min

L5015W 275 5  2 ml 15 min

Neofuser® Vario-pumpe (pumpe med flere hastigheter)

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

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

VL214 275 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
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USP-klasse IV-materialer
PCA-modul utformet for ikke å overskride den forhåndsinnstilte infusjonshastigheten i tilfelle feil som fører til fri gjennomstrømning
Ingen okklusjon eller blokkering forårsaket av luftbobler
Høy funksjonalitet med nøyaktig og konsekvent infusjonshastighet (innenfor ±10 % av nominell infusjonshastighet)
En rekke reservoarstørrelser, infusjonshastigheter, bolus-alternativer og tilførselstider
En ytterligere ballong i PCA-modulen muliggjør stabil epidural kateterisering
Flere varianter av infusjonspumper til engangsbruk tilgjengelige for kontinuerlig tilførsel, kontinuerlig tilførsel med bolus og flere hastigheter
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Neofuser® er en bærbar elastomerisk infusjonspumpe 
til engangsbruk som tilfører medikamenter ved en 
nøyaktig, kontinuerlig, forhåndsinnstilt hastighet. 
Neofuser® er beregnet for infusjon under 
cellegiftbehandling, antibiotikabehandling, 
smertestillende behandling og andre generelle 
intravenøse, intraarterielle, subkutane, epidurale og 
perinevrale infusjoner, samt intralesjonelle infusjoner 
(intraoperativt i sår).

Neofuser®-pumpe

Neofuser® Plus er en bærbar elastomerisk 
infusjonspumpe til engangsbruk som tilfører 
medikamenter ved en nøyaktig, kontinuerlig, 
forhåndsinnstilt hastighet med ekstra bolusdoser ved 
hjelp av en modul for pasientkontrollert tilførsel av 
smertestillende middel (PCA). Neofuser® Plus er 
hovedsakelig utviklet for systemisk eller regional 
preoperativ og postoperativ smertebehandling.

Neofuser® Plus-pumpe 

Neofuser® Vario er en bærbar elastomerisk 
infusjonspumpe med flere hastigheter til 
engangsbruk, som er utviklet for systemisk eller 
regional preoperativ og postoperativ 
smertebehandling. Den er tilgjengelig med 
reservoarer av ulike størrelser, med mulighet for 
å velge syv forskjellige infusjonshastigheter og å 
sperre infusjonen med en avtagbar nøkkel.

Neofuser® Vario-pumpe

SKALERT 
PUMPEHOVEDDEL FOR 
DYNAMISK OVERVÅKING 
AV INFUSJON 
Utformet for dynamisk 
overvåking av 
medikamentinfusjonsprosessen. 
Skalaen representerer ikke det 
nøyaktige volumet. Den er kun 
beregnet for å følge med på 
pumpens fremdrift for pasienten 
eller pasientens omsorgsperson.

En liten mengde løsning (mindre 
enn 2 ml) blir værende igjen etter 
infusjon.

TO IV-MIKROFILTRE FOR 
FJERNING AV LUFT OG 
PARTIKLER
To (2) mikro IV-filtre med 
1,2 mikron hydrofil – 0,2 mikron 
hydrofob membran fjerner 
automatisk partikler og luft 
fra infusjonsslangen og 
bolusreservoaret.

PCA-KLEMME
Festet til modulen for 
pasientkontrollert tilførsel av 
smertestillende middel (PCA). 
Kan festes enkelt på lommen 
eller ermet.

(PUMPE MED ÉN HASTIGHET)

(PUMPE MED ÉN HASTIGHET OG PCA)

(PUMPE MED FLERE HASTIGHETER)

MODUL FOR 
PASIENTKONTROLLERT 
TILFØRSEL AV 
SMERTESTILLENDE 
MIDDEL (PCA)
Har en tydelig bolusknapp og tilfører 
en ekstra dose med smertestillende 
medikament når smerten tilsier at 
en slik dose er nødvendig.

BLÅ ENDEHETTE PÅ 
LUFTVENTIL FOR 
FJERNING AV LUFTBOBLER
0,2 mikron hydrofob membran 
tvinger luftboblene ut, samtidig som 
den forhindrer medikament i å 
strømme ut.

BÆRBAR KLEMME
Utformet for enkel montering på 
IV-stativ.


