Automatyczne Systemy Infuzyjne
Wype∏nienie luki
I Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych
i czasoch∏onnych udoskonaleƒ sprz´tu infuzyjnego
wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce
pacjentowi z jakiegokolwiek oddzia∏u np. Intensywnej Terapii
mo˝na zastosowaç w SpaceStation MRI.
I Mo˝liwoÊç pod∏àczenia do sieci komputerowej pozwala na
przesy∏anie danych do elektronicznych archiwów medycznych.*
Poprawa bezpieczeƒstwa
I SpaceStation MRI chroni wra˝liwe urzàdzenia, nie zak∏óca
procedury obrazowania i chroni sprz´t przed silnym polem
magnetycznym.
I Zintegrowany asystent nawigacyjny The TeslaSpy® pozwala
personelowi na bezpieczne i ∏atwe ustawienie SpaceStation
MRI.
I zastosowanie interfejsu SpaceCom w po∏àczeniu ze
SpaceOnline - zintegrowanà przeglàdarkà sieciowà, pozwala
na obserwowanie infuzji we wszystkich pompach infuzyjnych.
Wi´ksza elastycznoÊç
I W SpaceStation MRI mo˝na stosowaç nawet 4 pompy infuzyjne.
mo˝liwe sà obecnie specjalne profile , takie jak TIVA i PCA.
I po∏àczenie sprz´tu infuzyjnego z monitoringiem pacjenta
ekranowanym przed MR oferuje rozwiàzanie pozwalajàce na
bezpiecznà oszcz´dnoÊç przestrzeni niezb´dnej do wykonania
badania MRI.
Ograniczenie wydatków
I Pole magnetyczne pochodzàce od skanera MR mo˝e zostaç
niezauwa˝one, ale mo˝e spowodowaç trwa∏e uszkodzenie
pomp. TeslaSpy® chroni urzàdzenia przed niewidzialnymi
zak∏óceniami.
I u˝ywanie kosztownego specjalnego sprz´tu jednorazowego
u˝ytku jest zb´dne. Standardowe linie infuzyjne oraz
akcesoria do terapii infuzyjnej to wszystko, co jest niezb´dne.
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Automatyczne Systemy Infuzyjne
Dane techniczne urzàdzenia

TeslaSpy®

I Ekranowana obudowa aluminiowa (RAL 9002)

I sta∏y monitoring nat´˝enia pola magnetycznego

I Wymiary: WysokoÊç x D∏ugoÊç x SzerokoÊç: 375 mm x 450
mm x 311 mm bez wózka

I za∏àczanie Alarm optyczny i akustyczny w momencie,
przekroczenia dopuszczalnego nat´˝enia pola magnetycznego.

I Wymiary: WysokoÊç x D∏ugoÊç x SzerokoÊç: WxDxSz: 1350
mm x 656 mm x 600 mm po zainstalowaniu na wózku

I Akumulator pozwalajàcy na prac´ przez oko∏o 15 miesi´cy.

I Waga: 11 kg bez pomp
I mo˝na u˝ywaç nawet z czterema pompami infuzyjnym
Space Perfusor® lub Infusomat®
I opcjonalne u˝ycie ze SpaceCom do przesy∏ania danych
do SpaceOnline lub PDMS*.

I Pomiar czasu rzeczywistego
I Pomiary sà przechowywane, równie˝ kiedy maksymalne
dopuszczalne nat´˝enie pola magnetycznego zostaje
przekroczone.
I Serwis techniczny mo˝e odzyskaç dane z pami´ci aparatu.

I Klasa ochrony I
I IP21
I IEC 60601 ff
I Napi´cie: 100…240 V 50/60 Hz, 110 V 0.46 A / 220 V 0.23 A
I SpaceStation MRI mo˝e byç zasilana baterià przez 6 godzin.
I Wózek mo˝e byç rozbudowany o wspó∏pracujàcy
z MRI monitoring pacjenta.

* dost´pne nie wczeÊniej ni˝ II kwarta∏ 2008
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Bezpieczna wspó∏praca pomp infuzyjnych Space
z rezonansem magnetycznym
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SpaceStation MRI
Obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) sta∏o si´
niezb´dnà oraz integralnà cz´Êcià diagnostyki medycznej.
Jednak˝e, urzàdzenia medyczne, a zw∏aszcza pompy infuzyjne
u˝ywane w zestawach do obrazowania rezonansem magnetycznym,
na przyk∏ad pacjentów nadpobudliwych, pacjentów z urazami
wielonarzàdowymi i dzieci, mogà stanowiç du˝e wyzwanie dla
personelu szpitalnego
i piel´gniarskiego.
Skanery do obrazowania rezonansem magnetycznym emitujà
silne pola magnetyczne, które mogà powodowaç zak∏ócenia
funkcjonowania, a nawet czasami doprowadziç do trwa∏ego
uszkodzenia urzàdzeƒ medycznych. Pompy infuzyjne zbudowane
sà z cz´Êci elektronicznych i mechanicznych, których dzia∏anie
mo˝e byç zak∏ócane przez pola magnetyczne. Podobnie,
zak∏ócenia elektromagnetyczne wytwarzane przez pompy mogà
wp∏ywaç negatywnie na jakoÊç obrazów MRI.
Aby pompy infuzyjne dzia∏a∏y poprawnie podczas stosowania
MRI, nale˝y ustawiç je w bezpiecznej odleg∏oÊci od skanera.
DoÊç cz´sto, jedynym wyjÊciem jest u˝ycie kosztownych pomp
perystaltycznych ze specjalnymi materia∏ami jednorazowego
u˝ytku lub te˝ bardzo d∏ugich linii infuzyjnych, co oznacza,
˝e jakoÊç infuzji ulegnie pogorszeniu.

Standardowe pompy infuzyjne do specjalnych
zastosowaƒ.
SpaceStation MRI wype∏nia t´ technologicznà luk´ pozwalajàc
lekarzom oraz personelowi na prac´ z pompami infuzyjnymi
Space w ka˝dym pomieszczeniu szpitalnym.
Space Station MRI chroni pompy przed dzia∏aniem pól
magnetycznych, co przyczynia si´ do otrzymywania obrazów
pozbawionych zak∏óceƒ. D∏ugie linie infuzyjne, a tak˝e
kosztowne specjalne pompy przeznaczone wy∏àcznie do
wspó∏pracy z MRI odesz∏y ju˝ do przesz∏oÊci.
Obecnie, kiedy stosuje si´ pompy infuzyjne Space, specjalne
profile infuzji takie jak PCA czy TCI mogà byç stosowane podczas
wykonywania badaƒ MRI. Dzi´ki mo˝liwoÊci po∏àczenia z innymi
urzàdzeniami kompatybilnymi z MR, takimi jaki urzàdzenie
monitorujàce ECG, podawanie leków nie stanowi ryzyka
dla pacjenta, nawet podczas skanowania pacjentów w ci´˝kim
stanie, nadpobudliwych lub dzieci.

KorzyÊci dla u˝ytkownika
I Bardzo niskie dodatkowe nak∏ady inwestycyjne
I Brak koniecznoÊci zakupu kosztownych specjalnych
pomp do wspó∏pracy z MRI
I Mo˝liwoÊç stosowania standardowych linii infuzyjnych
I Bezpieczna obs∏uga dzi´ki zintegrowanemu
„asystentowi nawigacyjnemu” TeslaSpy®
I Mo˝liwoÊç wykonywania badaƒ nawet z czterema
obj´toÊciowymi i strzykawkowymi pompami infuzyjnymi
I Dodatkowe opcje terapeutyczne dla PCA oraz TCI
I Dodatkowà opcj´ stanowi przesy∏anie danych*

TeslaSpy®

Automatyczne systemy infuzyjne

TeslaSpy®, to zintegrowany asystent nawigacyjny dokonujàcy
pomiarów nat´˝enia pola magnetycznego. TeslaSpy® pozwala
na ustawianie pomp infuzyjnych w mo˝liwie ma∏ej ale
bezpiecznej odleg∏oÊci od pacjenta. TeslaSpy® informuje o tym,
czy pompy pracujà w bezpiecznej odleg∏oÊci i sygnalizuje,
czy ich po∏o˝enie jest niebezpieczne. TeslaSpy® stale monitoruje
wp∏yw pola magnetycznego na Space Station MRI. Pozwala to
na ochron´ przed wszelkimi d∏ugotrwa∏ymi uszkodzeniami
pomp lub SpaceStation MRI.

