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IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP.

1. Elastomeerballon
2. Rigide doorzichtige houder
3. Infuuslijn
4. Flowbegrenzer
5. Luer-Lock-connector
6. Module voor meerdere      
 flowinstellingen

1. Neofuser®-pomp (met één flowsnelheid)
2. Neofuser® Plus-pomp (met één flowsnelheid en PCA)
3. Neofuser® Vario-pomp (met meerdere flowsnelheden)

• Intraveneus
• Percutaan
• Subcutaan
• Intra-arterieel 
• Epiduraal
• Wondinfusie

TYPEN TOEDIENINGSWEGEN

Neofuser® is een voor patiënten bestemde draagbare infuuspomp voor eenmalig gebruik 
die zonder batterijen of elektriciteit werkt.

Hij dient vloeibare medicatie toe met een continue, vooraf ingestelde flowsnelheid. De 
Neofuser®-pomp is bestemd voor de infusie van chemotherapie, antibioticatherapie, 
pijnbeheersingstherapie en andere algemene intraveneuze, intra-arteriële, subcutane, 
epidurale, perineurale en intralaesionale (in de operatiewond ingebrachte) infusen.

BESTELGEGEVENS

Gids voor de clinicus Neofuser_2 vouwen_AFMETINGEN OPEN: 62,8 cm (b) x 29,7 cm (h)     AFMETINGEN GESLOTEN: 21 cm (b) x 29,7 cm (h)

Plaats de katheter niet in de gewrichtsruimte (intra-articulair). Bepaalde medische literatuur wijst op een mogelijk verband tussen continue 
intra-articulaire infusie (met name van bupivacaïne) en zich daarna voordoende postartroscopische glenohumerale chondrolyse (PAGCL). 
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OVERZICHT

Neofuser®-pomp

Productcode Nominaal volume (ml) Basisflowsnelheid (ml/hr)  Bolusvolume (ml) Blokkeerperiode (min)

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Neofuser® Plus-pomp

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-pomp

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
2.0ml/hr

Neofuser + Plus
Vol: 100ml 0m
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Basal: 2.0ml/h
 Bolus: 0.5ml/15min
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Neofuser® 

Neofuser® Plus

Neofuser® Vario

7. Bolusknop
8. Deeltjesfilter
9. Luchtfiltergat
10. Infuusvoortgangsindicator
11. Luchtinlaatgat
12. Klem

13. Identificatie-etiket
14. Einddop
15. Dop vulpoort
16. Vulpoort
17. Infuuslijn na PCA Smiths Medical Belgium N.V. 

Pegasuslaan 5 
1831 Diegem 
Tel.: +32 (0)2 704 49 00 
Email: belgium@smiths-medical.com 

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT ROSMALEN
TEL: +31 (0)73 528 50 50
Email: nederland@smiths-medical.com



1. De viscositeit van de gebruikte infuusoplossing is die 
van normaal fysiologisch zout (0,9% NaCl-oplossing). 
Een verandering van de viscositeit heeft een 
omgekeerd evenredig effect op de nominale 
flowsnelheid: een hogere/lagere viscositeit leidt tot 
een lagere/hogere nominale flowsnelheid.

2. De oplossing in de houder is op kamertemperatuur 
(22 °C). Een verandering van de temperatuur heeft 
een recht evenredig effect op de werkelijke 
flowsnelheid. De flowsnelheid stijgt/daalt ongeveer 
2% voor elke 1 °C (1,8 °F) daling/stijging van de 
temperatuur.

3. De temperatuur van de flowbegrenzer (capillair 
element (4)) of de PCA-module (6) is 32 °C, gelijk 
aan de temperatuur bij contact met de huid. De 

begrenzer (4) in direct contact met de huid van de 
patiënt houden helpt om de werkingstemperatuur te 
stabiliseren. 

4. De houder (2) en de patiëntaansluiting (5) bevinden 
zich op dezelfde hoogte boven de grond, met vrije 
uitstroom. Als het reservoir hoger dan de distale 
connector wordt gehouden, stijgt de drukgradiënt en 
de werkelijke flowsnelheid; het reservoir lager 
houden heeft het omgekeerde effect.

5. Gedeeltelijk vullen kan leiden tot een hogere dan 
nominale flowsnelheid, circa 8% bij een reservoir dat 
is gevuld tot 70% van het nominale volume.

COMPLEET ASSORTIMENT
• Eén flowsnelheid
• Eén flowsnelheid met PCA
• Meerdere flowinstellingen

BLAUWE EINDDOP VOOR 
ONTLUCHTING 

Hydrofoob membraan van 
0,2 micrometer drijft lucht 
naar buiten en is gelijk een 
flowstop ter voorkoming van 
vrije flow.

MAATVERDELING

Ontworpen voor dynamische 
bewaking van het 
medicatie-infusieproces.

MICRO-INFUUSFILTER

Twee (2) micro-infuusfilters 
met een hydrofiel 
membraan van 
1,2 micrometer en een 
hydrofoob membraan van 
0,2 micrometer voeren 
automatisch de deeltjes en 
lucht af uit de infuuslijn en 
het bolusreservoir.

DOOR DRUK 
GEACTIVEERDE KLEP
Ontworpen als éénwegklep 
voor het toedienen van 
geneesmiddelen. Klep 
bestaat uit een DEHP-vrij, 
thermoplastisch huis 
en een latexvrij, 
siliconenmembraan.

DRAAGBARE CLIP
Ontworpen voor eenvoudige 
bevestiging aan 
infuuspalen.

PCA-MODULE (PATIENT 
CONTROLLED ANALGESIA; 
PATIËNTGEREGELDE 
PIJNSTILLING) 
Heeft een compacte 
bolusknop die een extra 
dosis pijnmedicatie levert 
wanneer dit nodig is, 
afhankelijk van de ernst van 
de pijn.

PCA-CLIP
Bevestigd aan de 
PCA-module (Patient 
Controlled Analgesia; 
patiëntgeregelde 
pijnstilling), comfortabel te 
bevestigen aan kleding.

De Neofuser®-pomp moet worden beschermd tegen 
zonlicht en uv-straling. Droog bewaren bij een 
temperatuur tussen 4 °C en 40 °C. 

Als de eenheid in de koelkast is bewaard, moet deze vóór 
gebruik op een stabiele kamertemperatuur komen, wat tot 
6 uur kan duren. Niet in een magnetron opwarmen of een 
externe warmtebron gebruiken.

VULINSTRUCTIES

1. Verwijder de dop (15) van de vulpoort (16). 2. Vul een Luer-Lock-spuit met de oplossing. Steek de 
spuit in de vulpoort (16) door de spuit voorzichtig te 
draaien, zodat hij stevig wordt bevestigd aan de poort. 
Vul de elastomeerballon (1), zo nodig door de 
bewerking meerdere malen uit te voeren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

3. Koppel de spuit los en sluit de vulpoort (16) stevig 
af met een steriele mannelijke dop.

4. Vul alle benodigde gegevens in op een patiëntetiket 
(waarvan er een is inbegrepen bij het product) en 
breng dit achter op de houder (2) aan.

5. Zorg dat de lijn volledig is voorgevuld en klem (12) de 
lijn vervolgens af.

6. Bevestig de flowbegrenzer (capillair element (4)) of 
het PCA-hulpmiddel (6) op de huid van de patiënt. 
Zorg dat het lucht- en deeltjesfilter (8) droog blijft en 
dat het luchtfiltergat (9) niet wordt geblokkeerd.

7. De infusie is voltooid wanneer de niveau-indicator (10) 
bijna op 0 staat en de ballon (1) leeg en volledig 
ingeklapt is.

8. Voer het hulpmiddel af volgens het protocol van de 
instelling of volg de plaatselijke voorschriften op.
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INFORMATIE OVER CORRECT GEBRUIK
DE NEOFUSER®-POMP WORDT ONDER DE 
VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN GEIJKT:


