
Pompa objętościowa Alaris™ GW 800
Prosta, niezawodna i niedroga 
Presja na skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów 
opieki zdrowotnej jest coraz większa. Pompa objętościowa 
Alaris™ GW 800 sprawia, że opieka nad pacjentem jest 
szybsza, bezpieczniejsza i bardziej opłacalna.
 Poprawa wydajności pracy
Kompaktowa pompa Alaris GW 800 może 
poprawić wydajność pracy. Programowanie 
pompy jest proste i pozwala na ustawienie 
objętości do podania w czasie. Pielęgniarki 
mogą również sterować infuzją w bardziej 
przewidywalny sposób oraz zwiększyć 
podaż leków w razie konieczności, na 
przykład przy podaży chemioterapii lub 
produktów z krwi.

Prosty interfejs z wieloma funkcjami z 
zakresu bzpieczeństwa
Prosty interfejs pompy zawiera kluczowe 
funkcje z zakresu bezpieczeństwa takie jak 
czujnik powietrza w linii, tryb 

miareczkowania, wbudowane 
zabezpieczenie przed swobodnym 
przepływem, funkcję przeciwdziałania 
bolusowi oraz proste, automatyczne 
ustawienie objętości. Zintegrowany zacisk do 
mocowania na stojaku do kroplówek oraz 
akumulator zwiękaszają mobilność urządzenia.

Trwała, niezawodna i łatwa w konserwacji
Konserwacja pomp infuzyjnych może być 
skomplikowana i czasochłonna, jednak z 
pompą Alaris GW 800 jest szybka i łatwa. 
Trwała i niezawodna konstrukcja pompy 
pozwala na sprawną konserwację, a także 
zmniejsza całkowity koszt posiadania pompy.
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Pompa objętościowa AlarisTM GW 800

Kompaktowa i lekka 
ze zintegrowanym zaciskiem  
do mocowania na stojaku  
do kroplówek (o średnicy 15-
40mm)

Wbudowana bateria o długiej 
żywotności. Stan naładowania 
baterii można sprawdzić gdy 
pompa działa na wbudowanej 
baterii.

Tryb miareczkowania pozwala na 
zmianę prędkości przepływu bez 
wstrzymywania pracy pompy.

Funcja przeciwdziałająca 
bolusowi pozwala zmniejszyć 
bolus okluzyjny.

Zabezpieczenie przed 
swobodnym przepływem**. 
Wbudowany mechanizm 
zatrzymywania przepływu 
pozwala zmniejszyć ryzyko 
związane z przypadkowym 
wystąpieniem przepływu 
swobodnego.

Łatwe ustawienie objętości. 
Z funkją automatycznego 
ustawienia objętości pozwala 
zaoszczędzić cenny czas.

Czujnik powietrza w linii  
niezawodnie wykrywa powietrze w 
linii infuzyjnej, zmniejszając ryzyko 
podaży powietrza pacjentowi.

Dostępna szeroka gama 
dedykowanych setów. 

Wybieralny poziom głośności 
alarmów oraz tryb wyciszenia 
minimalizuje hałas w razie 
konieczności.

Kontrolowane wyłączenie 
oraz blokada panelu pomagają 
zapobiec przypadkowym zmianom 
infuzji.

Stacja dokująca 
Alaris™ Gateway™ tworzy 
zorganizowaną przestrzeń roboczą 
i łączy z informacjami klinicznymi 
oraz systemem zarządzania 
danymi pacjenta.

Kompaktowa pompa objętościowa Alaris™ GW 800 
zapewnia niezawodność oraz łatwość konserwacji, co 
sprawia, że jest to trwały kapitał w całym szpitalu.

Specyfikacja

Cechy i zalety

Wymiary i ciężar 
137 mm (szer.) x 140 mm (wys.) x 105 mm (gł.). 
1.5 kg z baterią oraz zintegrowanym zaciskiem do mocowania 
na stojaku do kroplówek.

Zakres prędkości wlewu
1-999 ml/h (tryb Standard), 1 do 999 ml/h (tryb Micro).

Zakres VTBI (objętości do podania)
Wł./Wył., 1-9999 ml (tryb Standard), 0.1-999 ml (tryb Micro).  

Zakres VI (całkowita objętość infuzji)
0 do 9999 ml (tryb Standard), 0.0 do 9999 ml (tryb Micro).

Prędkość KVO 
Wył., 1.0-5.0 ml/h, konfigurowalna.

Podawanie bolusa podczas wlewu 
Prędkość przepływu bolusa 1-999 ml/h. 
Objętość 1-99 ml.

Wykrywanie powietrza w linii
Pojedyńczy pęcherzyk: 50, 100 (domyślnie), 250, 500 μl. 
Zakumulowana objętość pęcherzyków.

Ciśnienie okluzji (wybierane przez użytkownika)
Niskie - 250 mmHg, Normalne - 350 mmHg,  
Wysokie - 500 mmHg.

Poziom głośności
Wybieralny poziom głośności alarmów od 1 (cichy) do 7 (głośny). 
Wyciszenie (Wł./Wył.)

Dokładność prędkości przepływu objętościowego
±5% przy prędkości 25 ml/h zgodnie z normą IEC 60601-2-24.*

Bateria
NiMH z możliwością ładowania, zintegrowana 
Żywotność baterii: 10 godz. przy prędkości 25 ml/h od pełnego 
naładowania. 
Czas ładowania 24 godz. od całkowitego rozładowania do 
poziomu naładowania wynoszącego 95%. 
Dołączony wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Zasilanie
115 or 230 VAC, 50/60 Hz 10 VA - nominalne.

Dodatkowa specyfikacja
IEC 60601-1-8 (zgodny z trzecią edycją) / IP32 / RS232. 
Kompatybilna z AlarisTM GatewayTM.

*Obowiązują warunki nominalne. **Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem jest opcjonalne. Szczegółowe 
informacje o produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi.


