
Pompa strzykawkowa AlarisTM CC
Precyzyjne monitorowanie ciśnienia w czasie rzeczywistym



Specjaliści na oddziałach intensywnej terapii mają największe 
oczekiwania wobec pomp infuzyjnych. Najbardziej 
podstawowe wymagania stanowią bezpieczeństwo, łatwość 
użycia i praktyczność. Pompa strzykawkowa AlarisTM CC firmy 
BD oferuje wyjątkowe możliwości, pozwalające uzyskać 
istotne korzyści przy łóżku pacjenta. Można wśród nich 
wymienić technologię czujnika ciśnienia w linii, która 
umożliwia wysoce precyzyjne monitorowanie ciśnienia 
w czasie rzeczywistym. Usprawnienie wczesnej detekcji okluzji 
poprzez skrócenie czasu do wygenerowania alarmu może 

pomóc w zapobieganiu subterapeutycznym stężeniom leków 
i ryzyku podania bolusa po okluzji. Pompa strzykawkowa 
AlarisTM CC jest również kompatybilna z Pakietem GuardrailsTM 
Suite bezpiecznego oprogramowania, co  zapewnia zdolność 
identyfikowania i monitorowania wielu spośród najbardziej 
szkodliwych błędów w podaży leków dożylnych i w efekcie 
końcowym zapobiegania im. Pompa strzykawkowa AlarisTM CC 
reprezentuje najbezpieczniejszą i najbardziej zaawansowaną 
technologię pomp strzykawkowych spośród obecnie 
dostępnych.

Monitorowanie 
ciśnienia w linii
Dostosuj terapię pacjenta do 
indywidualnych potrzeb i pomóż we 
wczesnym wykrywaniu powikłań w 
miejscu wkłucia dożylnego. Regulowane 
poziomy pompy strzykawkowej 
AlarisTM CC mogą:

•	 Skrócić czas do wygenerowania 
alarmu, zwłaszcza w przypadku 
używania małych strzykawek.

•	 Zminimalizować przypadki 
niezamierzonego uwolnienia bolusa.

•	 Zapewnić ciągłe wskazywanie 
ciśnienia w linii.

Pompa strzykawkowa AlarisTM CC

Bezpieczeństwo Łatwość użycia

Protokoły 
podawania leków
Wbudowane standaryzowane 
protokoły podawania leków w pompie 
infuzyjnej, zapewniające bezpieczne 
podawanie terapii dożylnej.

Sygnalizator 
alarmów i ostrzeżeń
Bezpośrednia identyfikacja pompy 
infuzyjnej wymagającej uwagi.

Duży wyświetlacz
Łatwe do odczytania krytyczne dane 
kliniczne w zasięgu wzroku, dobrze 
widoczne z daleka we wszystkich 
warunkach oświetlenia.

Zacisk do stojaka
Wbudowany zacisk umożliwiający 
mocowanie do stojaka i interfejs 
urządzenia medycznego (ang. Medical 
Device Interface, MDI) pozwalają na 
montowanie niezależnie od 
Bezpiecznego Systemu AlarisTM Podaży 
Leków lub w ramach tego Systemu, bez 
konieczności użycia dodatkowego 
wyposażenia.

Możliwość       
przenoszenia
Pompy strzykawkowe AlarisTM są 
przenośne niezależnie od Bezpiecznego 
Systemu AlarisTM Podaży Leków, oferują 
pełną dostępność funkcji w każdym 
miejscu i posiadają wbudowane opcje 
zabezpieczające i przetwarzania 
informacji.

Integracja systemu
W przypadku podłączenia do Stacji 
Roboczej AlarisTM Gateway Workstation, 
dzięki naszej otwartej architekturze 
sieciowej kompletny system infuzyjny 
ma zdolność łączenia się z systemami 
zarządzania danymi pacjentów [Patient 
Data Management Systems, PDMS] i 
szpitalnymi systemami informatycznym 
i [Hospital Information Systems, HIS].



Urządzenie infuzyjne AlarisTM stanowi 
część dużo większego, bezpiecznego 
systemu, wykorzystującego 
oprogramowanie zabezpieczające 
GuardrailsTM.

Pakiet GuardrailsTM Suite oprogramowania 
zabezpieczającego stanowi system 
kontroli bezpieczeństwa i jakości podaży 
leków, zaprojektowany specjalnie dla 
wlewów. Pomaga on nie tylko chronić 
pacjenta i klinicystę przed 
konsekwencjami błędów lekowych, ale 
również pozytywnie wpływa na efekty 
zdrowotne u pacjentów dzięki ciągłej 
poprawie jakości praktyki.

Ta technologia „inteligentnej pompy” 
zapewnia zdolność identyfikowania i 
monitorowania wielu spośród najbardziej 
szkodliwych błędów w podaży leków 
dożylnych i w efekcie końcowym 
zapobiegania im.

W rezultacie dzisiejsze szpitale zaczynają 
uznawać wiele klinicznych i finansowych 
korzyści wynikających z zainwestowania 
w takie systemy zapewniające 
bezpieczeństwo pacjentów.

Pakiet GuardrailsTM Suite może pomóc:

•	 Ograniczyć liczbę szkodliwych błędów 
w podaży leków dożylnych.

•	 Monitorować i mierzyć 
działanie systemu.

•	 Wpłynąć na poprawę jakości opieki 
nad pacjentami.

•	 Skrócić długość pobytu.

•	 Obniżyć składki ubezpieczeniowe.

•	 Ograniczyć narażenie na spory prawne.

•	 Zapewnić większą zgodność z 
krajowymi normami w zakresie 
bezpieczeństwa.

Standaryzacja
Wielodyscyplinarny zespół ustanawia 
wytyczne dotyczące bezpiecznych 
praktyk w zakresie podawania leków w 
formie wlewów i definiuje wykazy leków 
dla każdego obszaru opieki.

Edytor GuardrailsTM Editor jest narzędziem 
komputerowym, które ułatwia 
standaryzację protokołów leków i 
praktyki klinicznej.

Ochrona
Informacje dotyczące najlepszych praktyk 
są wczytywane do pomp infuzyjnych za 
pośrednictwem komputera.

Oprogramowanie Zabezpieczające 
GuardrailsTM Safety Software, w które 
wyposażone są pompy infuzyjne, 
zapewnia zabezpieczające limity, 
definiowane przez użytkownika dla 
każdego leku według obszaru opieki. Jeśli 
zaprogramowane wartości wykraczają 
poza limity wynikające z najlepszych 
praktyk zdefiniowanych przez szpital, 
wówczas klinicyści w miejscu opieki 
otrzymują ostrzeżenie.

Za każdym razem, gdy limit zostaje 
przekroczony, informacje dotyczące 
wlewu są zapisywane w pompie 
infuzyjnej do wykorzystania w 
przyszłości.

Przeznaczona do stosowania w kluczowych obszarach

Oddział intensywnej terapii Oddział intensywnej opieki noworodkowej Odział pediatryczny i ogólny

“Inteligentna” ochrona dzięki oprogramowaniu 
zabezpieczającemu GuardrailsTM

Pomiar
Po pobraniu danych dotyczących wlewów 
do komputera, Generator Raportów 
Zdarzeń GuardrailsTM CQI Event Reporter 
przeprowadza kompletną kontrolę 
zgodności, włącznie z dostarczeniem 
szczegółowych informacji na temat 
odchyleń od standardowych procedur. 
Standaryzowane raporty pomagają 
uwypuklić zdarzenia 
przeprogramowywania, potencjalne 
błędy, którym udało się zapobiec, a także 
pominięcia, które mogą uzasadniać 
konieczność dodatkowych szkoleń lub 
dostosowania zestawów danych.

Poprawa
Dzięki ciągłym informacjom zwrotnym, 
szpitale mogą precyzyjnie 
dokumentować błędy lekowe, którym 
udało się zapobiec.

Informacje pomagają identyfikować 
potrzeby w zakresie edukacji i zmiany w 
praktyce, które będą skutkować 
uzyskiwaniem lepszych efektów przez 
pacjentów. Mogą one również pomóc 
udokumentować ulepszenia w zakresie 
praktyki klinicznej, dostarczając 
jednocześnie informacji na temat błędów 
w podaży leków dożylnych, którym udało 
się zapobiec.



Pompa strzykawkowa AlarisTM CC
Wybrane dedykowane bezpieczne wyroby jednorazowego użytku

Linie przedłużające

G30402M Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	1,5	ml*	•	200	cm	

MFX2296 Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	2,6	ml*	•	300	cm

G302EP
Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	Żółte	męskie	złącze	typu	luer	•	Żółty	przewód	prążkowany	(linia	do	
znieczuleń	zewnątrzoponowych)	•	1,5	ml*	•	200	cm

Zestawy przedłużające niewchłaniające leków

G30302M Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	Zacisk	typu	Roberts	•	Niewchłaniająca	leków	•	1,6	ml*	•	200	cm

MFX2297 Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	Obrotowe	złącze	męskie	typu	luer	•	Niewchłaniająca	leków	•	2,6	ml*						
•	300	cm		

MFX2299E Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	Niewchłaniająca	leków	•	1	ml*	•	205	cm	•	Zawór	bezigłowy	SmartSiteTM

Linie przedłużające niewchłaniające leków, światłoodporne

MFX2294 •	Złącze	typu	Y	3-drożne	•	3	Zawory	SmartSiteTM	•	3	Zaciski	ślizgowe	•	0,4	ml*	•	12,7	cm

•	Obrotowe	męskie	złącze	typu	luer •	Światłoodporna	(bursztynowa)

•	Niewchłaniająca	leków •	1	ml*	•	205	cm

G30453M Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	Niewchłaniająca	leków	•	Światłoodporna	(nieprzezroczysta	biała)		
•	1,5	ml*	•	200	cm

Linie przedłużające, światłoodporne

G30653M Linia	przedłużająca	•	Dysk	z	czujnikiem	ciśnienia	•	Światłoodporna	(nieprzezroczysta	biała)	•	1,5	ml*	•	200	cm

Wyposażenie

2000E7D Zawór SmartSiteTM	•	0,1	ml*	•	2,5	cm

2000E Zawór SmartSiteTM	•	0,1	ml*	•	2,5	cm

2309E Kolec	do	worka	•	Bez	odpowietrznika	•	Zawór	SmartSiteTM	•	Zawór	antyzwrotny	•		0,86	ml*	•	12,5	cm

30602N Strzykawka IVACTM	•	50	ml

MFX1594E Aplikator	•	Zawór	SmartSite	•	Filtr	hydrofobowy	0,2	µm	•	0,1	ml*	•	6,5	cm

2203E Urządzenie dostępowe do fiolki z zaworem SmartSiteTM	(fiolki	13	mm)	•	0,08	ml*	•	3,3	cm

2205E Urządzenie dostępowe do fiolki z zaworem SmartSiteTM	(fiolki	20mm)	•	0,08	ml*	•	3,7	cm

2300E Kolec	do	worka	•	Bez	odpowietrznika	•	Zawór	SmartSiteTM	0,46	ml*	•	8,33	cm

*	objętność	napełnienia
BD zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do urządzenia bez wcześniejszego informowania.



Pompa strzykawkowa AlarisTM CC 
Parametry urządzenia

Zakres prędkości

Strzykawka 5 ml od 0,1 do 150 ml/godz.

Strzykawka 10 ml od 0,1 do 300 ml/godz.

Strzykawka 20 ml od 0,1 do 600 ml/godz.

Strzykawka 30 ml od 0,1 do 900 ml/godz.

Strzykawka 50 ml od 0,1 do 1200 ml/godz.

Podana objętość

0,1 ml - 1000 ml, 1 min - 24 godz.

Prędkość podawania bolusa

Strzykawka 5 ml od 10 do 150 ml/godz.

Strzykawka 10 ml od 10 do 300 ml/godz.

Strzykawka 20 ml od 10 do 600 ml/godz.

Strzykawka 30 ml od 10 do 900 ml/godz.

Strzykawka 50 ml od 10 do 1200 ml/godz.

Zakres maksymalnej prędkości wypełnienia

100ml/godz. - 500ml/godz. (ograniczona do wielkości strzykawki). Zakres objętości wypełnienia wynosi 0,5ml - 5ml.

Dokładność

Wolumetryczna +/- 2% (nominalna)

Wielkość/rodzaj strzykawki

Strzykawka jednorazowego użytku o poj. 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml lub 50 ml, typu określonego na pompie

Rodzaj akumulatora

Szczelnie zamknięty akumulator NiMH z możliwością ładowania, ładuje się automatycznie po podłączeniu pompy do zasilania AC.

Czas pracy akumulatora

Pompa będzie działać przez minimum 6 godzin od stanu pełnego naładowania akumulatora (5 ml/godz. w temp. 20°C w normalnych 
warunkach). Sięgnąć do instrukcji obsługi.

Czas ładowania akumulatora

2½ godziny od stanu rozładowania do naładowania na poziomie 90%  

Limity ciśnienia pompowania

Zmienne ciśnienie: od 1 do 1000 mmHg w przyrostach co 1 mmHg.  Automatyczne ustawienie ciśnienia

Alarmy, ostrzeżenia i podpowiedzi

Alarm dźwiękowy i podpowiedzi na ekranie z kompleksową ochroną w następującym zakresie:

•	 Napęd odłączony

•	 Sprawdź strzykawkę

•	 Bliski koniec wlewu

•	 VTBI ( objętość do podania )  ukończona

•	 Wewnętrzna awaria

•	 Problem z dyskiem  z czujnikiem ciśnienia

•	 Okluzja

•	 Niski poziom naładowania akumulatora

•	 Koniec wlewu

•	 Uwaga (przywołanie pielęgniarki)

•	 Zmiana prędkości - początkowa do potwierdzenia

Wymagania w zakresie zasilania A/C

115-230 VAC, 50/60Hz,  30 VA (10 VA nominalne)

Wymiary

335 mm (szer.) x 121 mm (wys.) x 200 mm (gł.)

Ciężar

2,4 kg
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