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Infúzna pumpa VP1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti: 

1. Kompatibilná s univerzálnymi infúznymi súpravami 

2. Vysoká presnosť po správnej kalibrácií ±3%  

3. Tri pracovné režimy: výpočtový režim, časový režim, zvukový režim  

4. Viac ako 5000 pamäťových záznamov môžu byť prehrané 

5. Nastaviteľné KVO hodnoty 0.1~5.0 ml/h 

6. Jas je nastaviteľný tak, aby sa prispôsobil podmienkam na pracovisku 

http://www.all4vets.eu/
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Technická špecifikácia Infúznej pumpy VP1 

PARAMETRE ŠPECIFIKÁCIA 

IV set Po kalibrácií sú použiteľné s akoukoľvek značkou sady IV pre tlakovú infúziu  

Typ pumpy Peristaltická pumpa 

Presnosť ±3% 

Rozsah miery dodania  0.1ml/～1200ml/h (0.1ml/h～99.9ml/h, 0.1ml/h step; >99.9ml/h, 1ml/h interval) 

Časový rozsah merania 00h01min～99h59min (1 min interval) 

Rozsah limitov objemu 0.0-9999ml (1 ml interval) 

Celkový rozsah objemu 0.0-9999ml (1 ml interval) 

Rýchlosť čistenia 600.0ml/h 

KVO hodnoty 0.1~5.0ml/h.  Programovateľné a prispôsobiteľné 

 Tri nastaviteľné stupne nízky, stredný alebo vysoký  

Upozornenia  Takmer prázdne, IV súprava prázdna, dávkovanie skončené (ak je nadstavené 

zvukové obmedzenie), oklúzia, Prevádzková chyba, Slabá batéria, zlyhania 

zariadenia. 

Tri stupne nadstavenia hlasitosti upozornení: nízke, stredné alebo vysoké 

Dávkovací režim Objem：0.1-999.9ml(0.1ml interval) 

Množstvo liekov：0.1-999.9mg 0.1mg interval) 

Dávky：0.001-9999ug/kg/min(0.001ug/kg/min step) 

Váha：0.1-300kg(0.1kg the least step) 

Jednotky dávok: ng/kg/min,ug/kg/min,mg/kg/min,g/kg/min,ug/kg/h, 

mg/kg/h,g/kg/h,ug/min,mg/min,g/min,ug/h,mg/h,g/h,U/min,U/h,IU/h,U/kg/h,m

l/h 

Funkcia bolus Bolus hodnoty:1.0~1200ml/h, Bolus objem:1.0~100ml 

Nastaviteľná a programovateľná, Automatická/Manuálna  

Mód druhy liekov 10 kategórií liekov, predstavuje 1030 druhov názvov liekov, 17druhov, ako napr. 

ug/kg/min, mg/kg/min 

Robí dávkovanie liekov praktickejším a bezpečnejším. (Dostupné iba pre VP3 ) 

Sekvenčný mód Dostupné iba pre VP3 

Prepojenie RS-232 

Jas 1~10 možností na výber 

Pamäťové záznamy 5000 záznamov môže byť uložených, stiahnutých či zobrazených  

Zdroj energie AC napájanie: AC 100 to 240V( +/-10%)，50/60Hz; 

DC napájanie: 12~15V, napätie>15W; 

Zabudovaná lítiová batéria: Nabíjateľná, 11.1V, 2000mAh.  

12 hodín nepretržitej prevádzky 

Príslušenstvo AC napájací kábel, Prevádzkový manuál 

Trieda ochrany Trieda I, Typ CF, IPX4 

Rozmery 120mm*100mm*215mm , 1.8kg 

http://www.all4vets.eu/

