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PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER.

1. Elastomerisk ballong
2. Rigid genomskinlig
 behållare
3. Infusionsslang
4. Flödesbegränsare
5. Luerlockkoppling

6. Flerhastighetsmodul
7. Bolusknapp
8. Partikelfilter
9. Luftfilterhål
10. Infusionsprogressindikator
11. Luftinloppshål

12. Klämma
13. Identifieringsetikett
14. Ändhatt
15. Lock för påfyllningsöppning
16. Påfyllnadsöppning
17. Infusionsslang bortom PCA

1. Neofuser®-pump (en hastighet)
2. Neofuser® Plus-pump (en hastighet, med PCA)
3. Neofuser® Vario-pump (flera hastigheter)

• Intravenös
• Perkutan
• Subkutan
• Intra-arteriell 
• Epidural
• Sårinfiltration

MODELLER ADMINISTRATIONSVÄGAR

Neofuser® är en portabel infusionspump för engångsbruk för patienter som fungerar 
utan batterier eller elektricitet.

Den tillför flytande läkemedel med kontinuerlig, på förhand fastställd, flödeshastighet. 
Neofuser® är avsedd för infusion av cellgiftsbehandling, antibiotisk behandling, 
analgetikabehandling och andra generella intravenösa, intra-arteriella, subkutana, 
epidurala, perineurala, och intralesionala (direkt in i såret) infusioner.

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Neofuser klinikerguide_2 Vikt_STORLEK ÖPPEN: 62,8 cm (b) x 29,7 cm (h)     STORLEK STÄNGD: 21 cm (b) x 29,7 cm (h)

Undvik att placera katetern i utrymmet mellan leder (intraartikulärt). Viss litteratur har visat en möjlig koppling mellan intraartikulära infusioner och 
lokalbedövningsmedel (speciellt bupivakain) och påföljande utveckling av postartroskopisk axelledskondrolys (PAGCL, Postarthroscopic Glenohumeral 
Chondrolysis). 
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ÖVERSIKT

Neofuser®-pump

Produktkod Nominell volym (ml) Basflödeshastighet (ml/h)  Bolusvolym (ml) Lockout-tid (min)

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Neofuser® Plus-pump

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-pump

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

Neofuser®

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

Distribueras av:
Smiths Medical Sverige AB
Box 1143
164 22 Kista, SVERIGE
Tel: 08-594 772 50



1. Viskositeten av infusionslösningen som används 
är samma som normal saltlösning (0,9 % 
NaCl-lösning). En variation i viskositet har 
en omvänt proportionell effekt på den nominala 
flödeshastigheten; en ökning/minskning i viskositet 
saktar ner/ökar den nominala flödeshastigheten.

2. Temperaturen av lösningen inuti behållaren är 
rumstemperatur (22 °C). En variation i temperatur 
har en direkt proportionell effekt på den faktiska 
flödeshastigheten. Flödeshastigheten kommer att 
minska/öka ungefär 2 % för en 1 °C (1,8 °F) 
minskning/ökning i temperatur.

3. Temperaturen av flödesbesgränsaren (kapillärt 
element (4)) eller PCA-modulen (6) är 32 °C, 
likvärdig med temperaturen när den är i kontakt 
med huden. Att hålla begränsaren (4) i direkt kontakt 
med patientens hud hjälper patienten att stabilisera 
driftstemperaturen. 

4. Behållaren (2) och patientkopplingen (5) är på 
samma nivå, med fritt flöde. Att lyfta reservoaren 
över den distala kopplingen ökar tryckskillnaden, 
och den faktiska flödeshastigheten och att hålla 
den under har motsatt effekt.

5. Partiell påfyllning kan orsaka en högre 
flödeshastighet än den nominella, det vill säga 
ungefär 8 % med en reservoar fyllt till 70 % av 
den nominala volymen.

HELA SORTIMENTET

• En hastighet
• En hastighet, med PCA
• Flera hastigheter

BLÅ LUFTHÅLSÄNDHATT 

0,2 mikron hydrofobiskt 
membran tvingar ut 
luftbubblorna, medan 
de förhindrar läkemedel 
från att strömma ut.

SKALINDIKATOR

Utformad för att 
dynamiskt övervaka 
läkemedelsinfusions-
processen.

MICRO IV-FILTER

Två (2) Micro IV-filter 
med 1,2 mikron hydrofilt - 
0,2 mikron hydrofobt 
membran stöter 
automatiskt bort 
partiklarna och luft från 
infusionsslangen och 
bolusreservoaren.

TRYCK-AKTIVERAD VENTIL

Utformad för att vara en 
envägsventil för 
läkemedelstillförsel. Ventil 
gjord av DEHP-fri, 
termoplastisk huvuddel och 
ett latexfritt silikonmembran.

PORTABEL KLÄMMA

Utformad för att lätt 
monteras på 
droppställningar.

MODUL FÖR 
PATIENTKONTROLLERADE 
ANALGETIKA (PCA) 

Har en knapp för kompakt 
bolus och tillhandahåller en 
extra dos läkemedel om 
graden av smärta kräver 
detta.

PCA-KLÄMMA

Ansluten till modulen för 
patientkontrollerade 
analgetika (PCA) som kan 
fästas i en ficka eller ärm.

Neofuser®-pumpen ska skyddas från solljus och UV-strålar. Håll 
torr och förvara mellan 4 °C och 40 °C. 

Om enheten har kylts ner ska den tempereras till 
rumstemperatur innan användning, vilket kan ta upp till 6 timmar. 
Värm inte i mikrovågsugn eller använd en extern värmekälla.

PÅFYLLNINGSINSTRUKTIONER

1. Ta bort påfyllningsöppningens (16) lock (15). 2. Fyll en luerlockspruta med lösningen. Anslut sprutan
 till påfyllningsöppningen (16) genom att rotera 
 den varsamt och låsa den till öppningen. Fyll den
 elastomeriska ballongen (1) om så behövs, genom 
 att repetera processen.

HUVUDFUNKTIONER

3. Koppla från sprutan och stäng påfyllnadsöppningen
 (16) ordentligt med ett sterilt hankönat lock.

4. Fyll en patientetikett (en följer med produkten) med
 all nödvändig information och sätt fast på baksidan
 av behållaren (2).

5. Efter att du säkerställt att slangen har fyllts helt, 
kläm (12) slangen.

6. Sätt fast flödesbegränsaren (kapillärt element 
(4) eller PCA-modulen (6)) mot patientens hud. 
Säkerställ att luften och partikelfiltret (8) hålls 
torrt och att luftfilterhålet (9) inte täpps till.

7. Infusionen är avslutad när nivåindikatorn (10) är nära 
0 och ballongen (1) är tom och helt tömd på luft.

8. Kassera enheten enligt inrättningens protokoll eller 
enligt lokala bestämmelser.
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INFORMATION OM KORREKT ANVÄNDNING 
NEOFUSER®-PUMPEN KALIBRERAS 
UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER:


