
Bomba Infusora Volumétrica Vp5Bomba Infusora Volumétrica Vp5 2MED VP52MED VP5

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Concepção Compacta;Concepção Compacta;
Grande ecrã a cores de 3.5”; Grande ecrã a cores de 3.5”; 
Oito níveis de brilho de ecrã ajustáveis pelo utilizador, proporcionam óptima visualização;Oito níveis de brilho de ecrã ajustáveis pelo utilizador, proporcionam óptima visualização;
Correcção de taxa de fluxo: em ±3%;Correcção de taxa de fluxo: em ±3%;
Caudal regulável de 0.1ml/h a 2000ml/h;Caudal regulável de 0.1ml/h a 2000ml/h;
Sistema avançado de semi-pressão;Sistema avançado de semi-pressão;
Possibilidade de realização de infusões em várias situações, assim como pequenas infusões para recém-Possibilidade de realização de infusões em várias situações, assim como pequenas infusões para recém-
nascidos e infusões rápidas para cuidados de emergência;nascidos e infusões rápidas para cuidados de emergência;
Qualquer alteração é mostrada com exactidão tanto graficamente como numericamente, permitindo aoQualquer alteração é mostrada com exactidão tanto graficamente como numericamente, permitindo ao
profissional de saúde uma fácil observação; profissional de saúde uma fácil observação; 
A bomba oferece ajuste até 11 níveis de pressão, de modo a ir de encontro aos requisitos clínicos;A bomba oferece ajuste até 11 níveis de pressão, de modo a ir de encontro aos requisitos clínicos;
Quatro unidades de pressão (mmHg, kPa, bar, psi) podem ser convertidas automaticamente de modo aQuatro unidades de pressão (mmHg, kPa, bar, psi) podem ser convertidas automaticamente de modo a
ir de encontro aos diferentes requisitos do utilizador;ir de encontro aos diferentes requisitos do utilizador;
Grampo especial para a bomba concebido para prender o tubo de infusão automaticamente quando aGrampo especial para a bomba concebido para prender o tubo de infusão automaticamente quando a
entrada é aberta, evitando a passagem de grande quantidade de líquido e que possa prejudicar oentrada é aberta, evitando a passagem de grande quantidade de líquido e que possa prejudicar o
paciente;paciente;
Função anti-bolus;Função anti-bolus;
6 níveis de detecção de bolhas de ar;6 níveis de detecção de bolhas de ar;
Até 2000 períodos de informação são automáticamente armazenados;Até 2000 períodos de informação são automáticamente armazenados;
Oito modos de aplicação: Velocidade, Tempo, peso corporal, Aumento/Redução, sequencial, micro-Oito modos de aplicação: Velocidade, Tempo, peso corporal, Aumento/Redução, sequencial, micro-
infusão, doseamento e modo AIVT;infusão, doseamento e modo AIVT;
A titulação permite a alteração de caudal durante a operação sem paragem da bomba, garantindoA titulação permite a alteração de caudal durante a operação sem paragem da bomba, garantindo
infusão contínua; infusão contínua; 
Bateria em funcionamento por mais de 9 horas, tempo de carga de apenas 6 horas;Bateria em funcionamento por mais de 9 horas, tempo de carga de apenas 6 horas;
Dimensões: 295mm (l) x 87mm(a) x 174(p).Dimensões: 295mm (l) x 87mm(a) x 174(p).
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