
 

 

 

VetPro 2000 infuusiopumppu-järjestelmä 
 
VetPro 2000 monitoiminen infuusiopumppu on suunniteltu 
toimimaan luotettavasti, mutta silti yksinkertaisesti. Se on 
luotettava kumppani nesteterapiaan monine eri 
käyttömahdollisuuksineen.  
VetPro 2000 on kevyt ja kompakti pumppu, jonka kehittynyt 
teknologia on käyttäjäystävällinen toiminnoiltaan. 
Numeronäppäimistöltä on helppo ja nopea muuttaa asetuksia. 
LCD-näytöltä on luettavissa  selkeät toimintaohjeet. 
Infuusiopumpun käyttövalmiiksi saataminen ei voisi olla 
helpompaa: avaa vain pumpun ovi ja aseta infuusioletku 
kulkemaan oikeaan suuntaan käyttökanavassa, jonka jälkeen suljet 
vain pumpun oven.  VetPro 2000 on varustettu tehokkaalla litium-
ioni-akulla. Infuusionopeudella 125 ml/h pumppu toimii jopa 15 
tunnin ajan yhdellä latauksella. Täyteenlatausaika on vain 4-6 
tuntia, mutta tätä infuusiopumppua voi kuitenkin käyttää, vaikka 
lataus olisikin käynnissä.  

Toisin kuin monet markkinoilla olevat infuusiopumput VetPro 2000 on riittävän pieni (360 g) 
asetettavaksi riippumaan heräämisboksin oveen ilman putoamaisen riskiä tai oven vääntymistä 
saranoiltaan. Tässä infuusiopumpussa on sekä aktiivisia että passiivisia turvatoiminteita, jotka 
varmistavat tehokkaasti laitteen oikean käytön. Pumppu sopii suonensisäiseen nestehoitoon, 
lääkkeiden antoon, TPN-ravinteiden syöttöön sekä verensiirtoihin. VetPro infuusiopumppuasi voit 
käyttää sekä laskimon- että valtimonsisäisiin infuusioihin. Pumppu on kalibroitu B.Braun Intrafix-
infuusiolaitteelle, joka on jo käytössä klinikoilla normaalisti. 

Ohjelmat: Jatkuva, vaihteleva, PCA, sinusoidinen, TPN & 25 askelen ohjelma. 
Siirtonopeus: Kaikki muut ohjelmat paitsi PCA: 0.1-1200 ml/hr. PCA: 0-100 ml/hr 0.1ml välein. 
Kokonaismäärän 
ilmoitus: 

Jatkuva, TPN, and vaihteleva: 0.1-9999 ml. 25 askelta: 0.1-9999 ml 
jokaiselle askeleelle. Yhteenlaskettu määrä kaikille askelille 10 litraa.    
PCA: 0.1 -1,000 ml 

Tarkkuus: ± 5 % käytettäessä pumpulle kalibroitua iv-laitetta. 
KVO määrä: 0.1 - 5 ml/hr (käyttäjän säädettävissä). 
Ilman tunnistin: Ultraääninen, säädettävissä oleva ilmakuplan koko. 
Max. paine: 10 PSI, säädettävissä (korkea/normaali/matala). 
Virtalähde: 240 V, 50/60 Hz. 20W 
Akku: Li-Ion 7.2V, 1800mA. (ladattava) 
Akun lataus: Automaattinen kiinnitettäessä latausyksikköön, joka on kytkettynä 

virtalähteeseen. Latauksen kesto 4-6 tuntia. 
Hälytykset:  Ohjelman loppu, Vähäinen lataus tai tyhjä akku, Ilmaa letkustossa, 

Tukossa,  Ovi auki, Pumppu vahtimatta, Sisäinen toimintahäiriö, Lukossa. 
Ulkomitat: 170 x 89 x 85mm. (P x L x S). 
Paino: 360 g sisältäen latausyksikön.  
 



VETPRO-infuusiopumpun  
pikaopas 

 
<< Continuous Mode  >> 

      << Jatkuva toiminto  >> 
 
1. Avaa pumpun ovi  asettamalla etusormesi oikealla olevaan aukkoon ja 

painamalla lukitussalpaa alaspäin. 
 
2. Aseta infuusiolaitteen letku jämäkästi kulkemaan pitkittäin poikki oviaukon 

virtaussuunnan (flow direction) osoittaman nuolen mukaisesti. 
 
3. Sulje ovi. 
 
4. Vapauta infuusiolaitteen lukitus 
 
5. Käynnistä pumppu  painamalla “ON-OFF-painiketta”. 
 
6. Jos ilmaa letkustossa, niin poista ilma painamalla RUISKU-painiketta ja sitten 

paina “START-OK”. 
 
7. Aseta infuusionopeus näppäimistöltä ja sitten paina “START-OK”. 
 
8. Ilmoita nestepussin tilavuus tai haluamasi nesteen määrä näppäimistöllä ja 

paina “START-OK”. 
 
9. Paina “START-OK” vielä kerran käynnistääksesi pumpun. 
 
 
 
Lataustelineen näyttö:     Infuusionopeus + Infusoitava määrä TVBI + Infusoitu määrä 
 
Pumpun näyttö:    Infuusionopeus 
 
Vihreä valo: Pumppu toiminnassa 
Punainen valo: Pumppu pysäytettynä 
 

 


