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BELİRTİLEN ÜRÜN(LER), KANADA VE DIĞER ÜLKELERDE LISANSA SAHİP OLMAYABİLİR VEYA SATILMAYABİLİR.

• Neofuser® Pompa serisi, çeşitli hazne boyutları, akış hızları, bolus seçenekleri ve ilaç uygulama süreleriyle mevcuttur
• Çözeltinin viskozitesi ve sıcaklığı ile kabın seviyesi ve hasta bağlantısı nominal akış hızını etkileyebilir
• Neofuser® Pompa serisi, 32 °C akış sınırlayıcısında normal salin (%0,9 NaCl çözeltisi) kullanılarak kalibre edilmiştir
• Kullanım sırasında kateterin uzunluğu, iç çapı ve konumu nominal akış hızını etkileyebilir

 Not: Neofuser® Pompa, tek kullanımlık bir üründür. TEKRAR KULLANMAYIN ve/veya TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN.

 Uyarı: Lokal anestezikleri (özellikle bupivakain) eklem boşluğuna infüzyon etmeyin. Bazı literatürler, lokal anesteziklerin intraartiküler infüzyonları 
(özellikle bupivakain ile) ve akabinde kondroliz gelişmesi arasında olası bir ilişki olduğunu göstermiştir.

NEOFUSER® POMPA SERISININ FAYDALARI

Ürün Kodu Nominal Hacim (ml) Bazal Akış Hızı (ml/saat)  Bolus Hacmi (ml) Kilitlenme Süresi (dak)

Taşınabilir Elastomerik İnfüzyon Pompası

Neofuser®

SIPARIŞ BILGILERI

Smith Medical Neofuser Broşürü - Açık Boyut: 420 mm x 297 mm/Kapalı Boyut: 210 mm x 297 mm

Dağıtımı yapan:
Smiths Medical International Ltd.

Ürün Kodu Nominal Hacim (ml) Bazal Akış Hızı (ml/saat)  Bolus Hacmi (ml) Kilitlenme Süresi (dak)

Neofuser® Pompa (Tek hıza sahip pompa) 

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Neofuser® Plus Pompası (PCA pompalı tek hız)

M2015W 100 2  2 ml 15 dak

M5015W 100 5  2 ml 15 dak

L2015W 275 2  2 ml 15 dak

L5015W 275 5  2 ml 15 dak

Neofuser® Vario Pompa (Değişken hıza sahip pompa)

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 Sınıfı Serum malzemeleri

PCA modülü önceden belirlenmiş sabit akış hızının serbest akış hatasını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır

Hava kabarcığından kaynaklanan oklüzyon veya tıkanıklık olmaz

Doğru ve tutarlı akış hızı ile yüksek işlevsellik (nominal akış hızının ±%10'u dahilinde)

Rezervuar büyüklükleri, akış hızları, bolus seçenekleri ve ilaç uygulama süreleri

PCA modülündeki ek balon dirençli epidural kateterizasyon sağlar

Tek kullanımlık infüzyon pompalarının sürekli, sürekli bolus ve değişken hızla sahip çeşitleri

Dubai Airport Free Zone
Building 4 E, Block A, O�ce 722
P O Box 54862
Dubai, United Arab Emirates
Tel: + 971 4 4190900
www.smiths-medical.com



Neofuser®, doğru, sürekli, önceden belirlenmiş sabit 
bir akışta ilaç sağlayan tek kullanımlık, taşınabilir 
elastomerik bir infüzyon pompasıdır. Neofuser®, 
kemoterapi, antibiyotik tedavisi, analjezik tedavi ve 
diğer genel intravenöz, intra-arteriyel, subkutanöz, 
epidural, perinöral ve intralezyonel (in-operatif 
yaralar) infüzyonların için tasarlanmıştır.

Neofuser® Pompa

Neofuser® Plus, hasta kontrollü analjezi (PCA) 
modülü aracılığıyla ek bolus dozları ile doğru sürekli 
önceden belirlenmiş sabit bir akışta ilaç sağlayan 
tek kullanımlık, taşınabilir elastomerik bir infüzyon 
pompasıdır. Neofuser® Plus temel olarak sistemik 
veya bölgesel preoperatif ve postoperatif ağrı 
yönetimi tedavisi için tasarlanmıştır.

Neofuser® Plus Pompa 

Neofuser® Vario, sistemik veya bölgesel preoperatif ve 
postoperatif ağrı yönetimi tedavisi için tasarlanmış tek 
kullanımlık, taşınabilir elastomerik değişken hızlı 
infüzyon pompasıdır. 7 ayrı akış hızının seçilebildiği ve 
ayrılabilir bir anahtarla akışın durdurulabildiği farklı 
rezervuar boyutlarında mevcuttur.

Neofuser® Vario Pompa

İNFÜZYONU DINAMIK 
OLARAK IZLEMEK IÇIN 
ÖLÇEKLENMIŞ POMPA 
GÖVDESI 
İlaç infüzyon sürecini dinamik olarak 
izlemek için tasarlanmıştır. Ölçek, 
tam hacmi temsil etmemektedir. 
Pompa ilerlemesini sadece hastanın 
ya da bakıcısının takip etmesi 
amaçlanmıştır.

İnfüzyondan sonra az miktarda 
çözelti (2 ml'den az) kalır.

HAVA VE PARTIKÜLLERIN 
ÇIKARILMASI IÇIN IΚI 
MIKRO SERUM FILTRELERI
1,2 mikron hidro�lik - 0,2 mikron 
hidrofobik membranlı iki (2) mikro 
serum �ltresi, partikülleri ve havayı 
infüzyon hattından ve bolus 
haznesinden otomatik olarak çıkarır.

PCA KLİPSİ
Cebi veya kovanı rahatça kavramak 
için Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) 
modülüne takılır.

(TEK HIZA SAHIP POMPA)

(PCA POMPASI ILE TEK HIZ)

(DEĞIŞKEN HIZA SAHIP POMPA)

HASTA KONTROLLÜ 
ANALJEZİ (PCA) MODÜLÜ
Kompakt bir bolus düğmesine sahiptir ve 
ağrının şiddetine göre ekstra bir ağrı kesici 
ilaç sağlar.

Hava kabarcığının çıkarılması 
için Hava Tahliyesi mavi uç 
başlığı
0,2 mikron hidrofobik membran, ilaçların 
dışarı sızmasını önlerken hava 
kabarcıklarını dışarı çıkmaya zorlar.

TAŞINABILIR KLIPS
Serum askısı ayaklarına kolay montaj için 
tasarlanmıştır.


