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Leia este manual atentamente para entender o produto e garantir o uso seguro. Para explicações acerca da introdução deste 
produto, consulte o representante técnico autorizado da TERUMO . Certifique-se de receber treinamento especializado antes de 
usar o produto.
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Finalidade e visão geral

A Bomba de Infusão TERUFUSION Tipo LM é destinada à infusão de nutrição parenteral, drogas vasopressoras, drogas 
depressoras, medicamentos de quimioterapia, drogas anticancerígenas, substâncias oxitócitas, anticoagulantes, drogas 
anestésicas, alimentos nutricionais e transfusão de sangue em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Unidades de Cuidados 
Críticos (UCC), Unidades de Terapia Intensiva para recém-nascidos (UTI Neonatal), sala de cirurgias e alas hospitalares em geral. 
Este produto adota a tecnologia de dedilhamento peristáltico, chamado “MIDPRESS”, um mecanismo revolucionário para infusão 
de soluções sem compressão completa do equipo. Isto, por sua vez, torna a infusão altamente precisa, mesmo durante longos 
períodos de tempo (>24 h), em razão da deformação como equipo.

Modelo Número de Catálogo Nota 1 Nota 2
TE-LM700 TE*LM700xxx ― Aqui referido como 

TE-LM700 

TE*LM702xxx Com função de comunicação externa (RS-232C) Aqui referido como 
TE-LM702 

TE-LM800 TE*LM800xxx Com funções de comunicação por infravermelho (IrDA) 
e rede  local sem fio (rede de área local sem fio)

Aqui referido como 
TE-LM800 

(xxx = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1)

Características 

Sistema de dosagem (apenas TE-LM800)
•	 A	taxa	de	fluxo	(mL/h)	pode	ser	automaticamente	calculada	com	base	nas	unidades	de	dosagem,	como	µg/kg/min.	Os	

conteúdos calculados de fluxo podem ser verificados na tela.

Sistema de antifluxo livre
•	 Ao	remover	o	equipo	de	uma	bomba	de	infusão,	este	sistema	evita	infusão	inadvertida,	fechando	automaticamente	o	clipe	

antifluxo livre do equipo de infusão dedicado, assim que a porta é aberta.

Infusão estável
•	 O	equipo	de	infusão	dedicado	permite	uma	infusão	constante.
•		O	método	““MIDPRESS””	permite	uma	degradação	menor	do	equipo	ao	longo	de	seu	uso	prolongado,	mantendo	um	nível	

constante de precisão.

Acoplamento do equipo
•	 O	sistema	AIS	(Anti	Equipo	Irregular)	dificulta	o	fechamento	da	porta	acoplamento	do	equipo	se	o	equipo	não	está	acoplado	

adequadamente. Os guias de equipo permitem o posicionamento correto do mesmo.

Tela
•	 Com	uma	tela	de	LCD	de	4,3	polegadas	(10,9	cm),	uma	tela	fácil	e	precisa	é	permitida.	
•	 O	indicador	de	operação	permite	que	o	status	de	operação/interrupção/alarme	seja	facilmente	identificado.	
•	 O	indicador	de	nível	e	carregamento	da	bateria	interna	é	exibido	com	5	barras	na	tela	de	LCD.	

Funções de alarme
•	 Fornecido	com	alarme	de	bateria,	alarme	de	ar	na	linha,	alarme	de	oclusão	anterior,	alarme	de	pressão*1,	alarme	de	porta,	

alarme de erro de fluxo, alarme de término da infusão (Completo) a função para manter a veia aberta (função KVO) é mantida a 
infusão	a	1ml/h.,	alarme	de	interrupção	de	ligação*1,	repetir,	lembrete	de	iniciar,	alarme	de	fluxo	livre,	alarme	de	vazio,	alarme	
de	deslocamento	do	sensor	de	gotas,	alarme	de	ausência	de	fluxo,	alarme	VTBI	ausente	e	alarme	de	comparação	de	VTBI	/	
fluxo. (Os alarmes de erro de,fluxo livre, vazio e deslocamento de sensor de gotas estarão disponíveis apenas quando o sensor 
de	gotejamento	for	utilizado).	

*1: Apenas para TE-LM800 entre em contato com o representante técnico autorizado 
•	 O	alarme	de	comparação	de	VTBI/fluxo	funciona	como	uma	função	de	segurança	para	prevenir	a	operação	em	modo	normal	se	

o fluxo for igual ou maior que o VTBI. 
•	 Os	níveis	de	sensibilidade	de	detecção	do	alarme	de	ar	na	linha	e	do	alarme	de	oclusão	podem	ser	alterados	conforme	a	

condição de uso. O alarme de ar na linha também poderá emitir um alarme se o número total de microbolhas exceder certo 
valor	dentro	de	15	minutos.	(Padrão	de	fábrica:	DESLIGADO)	

Funções de segurança adicionais
• A função de trava de teclado desabilita qualquer tecla de operação, para prevenir erros involuntários e operacionais. Para liberar 
a	trava	do	equipo	pressione	voltar/silenciar	por	2	segundos.	As	teclas	iniciar	e	ligar/desligar	permanecem	disponíveis.	Iniciar/
voltar/silenciara	tecla.

Finalidade, visão geral e características
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Finalidade, visão geral e características

Formato e estrutura
•	 Com	peso	de	aproximadamente	2,0	kg,	requer	menos	esforço	durante	o	transporte.	A	pinça	de	haste	(acessório)	permite	

montagem estável no suporte IV.
•	 A	borracha	de	vedação	da	porta	protege	o	interior	da	bomba	contra	o	derramamento	de	solução..
•	 O	corpo	com	cantos	arredondados	é	fácil	de	limpar	mesmo	quando	há	derramamento	de	solução.

Sistema duplo de fornecimento de energia
•	 Sistema	duplo	de	fornecimento	de	energia	com	alimentação	AC	e	bateria	interna.
•	 A	bateria	interna	poderá	fornecer	aproximadamente	5	horas	de	operação	contínua	para	um	fluxo	de	infusão	à		25mL/h	em	
temperatura	ambiente	de	25°	C	(com	uma	bateria	nova	totalmente	carregada).

Função de comunicação (apenas TE-LM800)
•	 O	sistema		por	infravermelho	permite	a	comunicação	com	o	sistema	de	rack.
•	 A	rede	de	área	local	sem	fio	permite	a	comunicação	com	o	sistema	de	rede.
*2:	Sistema	de	rack	de	comunicação	TERUFUSION	(Modelo:	TE-RS800)
	 Sistema	de	rack	de	comunicação	TERUFUSION	(Extensão)	(Modelo:	TE-RS811)

Correlação de unidades

mcg/kg/min	e	µg/kg/min	têm	o	mesmo	sentido	e	são	intercambiáveis.
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Aparência

 �Vista frontal 

● Alça
Permite segurar a unidade
principal da bomba.

● BotãoSeletor
Configura o fluxo,ataxa de fluxo,, 
dosagem, peso, etc. Seleciona
(para cima/para baixo) o item no menu.
O aumento/diminuição da inserção
de dados varia conforme a velocidade
de rotação do botão.
 

● Suporte do equipo

● Painel de operação

● Alavanca de trava da porta 

● Porta 

● Tela de LCD

 �Vista traseira 

● Comunicação externa/
conector para  chamada
da enfermagem (RS-232C)
(apenas TE-LM702)

TE-LM702TE-LM700
TE-LM800

● Janela de comunicação
    por infravermelho 

(Apenas TE-LM800)
Comunica-se com  o
sistema de rack

● Conector do sensor 
de gotejamento 
Conecta-se com o sensor
de gotas (opcional).
Quando o conector do sensor
de gotas não estiver sendo
utilizado, a tampa deverá
permanecer fechada. 

*1: • Sistema de rack  de comunicação TERUFUSION (Modelo: TE-RS800)
 • Sistema de rack  de comunicação TERUFUSION (Extensão) (Modelo: TE-RS811)

● Entrada AC  
Conecta-se com o cabo
de energia AC.

● Suporte do equipo
   parte posterior

 

Descrição dos componentes
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Descrição dos componentes

 � Face interna da porta
● Guias do equipo

Auxiliam na instalação do equipo.

● Alavanca de liberação 
Libera a pinça
de equipo.

● Borracha de vedação
   da porta

Previne qualquer
derramamento de solução.

● Pinça do equipo / unidade
   antifluxo livre

Quando a porta é aberta, o clipe antifluxo
livre é inserido na unidade de prevenção
de fluxo livre comprimindo o equipo.
A pinça do equipo também fecha quando
a porta é aberta.

● Detector de oclusão posterior 
Detecta qualquer oclusão posterior
na linha de infusão.

● Placa do tampão 
Pressiona o equipo de infusão contra a seção de dedilhamento. 

● Detector de ar na linha 
Detecta a presença de ar
na linha de infusão. 

● Detector de oclusão anterior
Detecta qualquer oclusão anterior
na linha de infusão.

● Seção de dedilhamento
Pressiona o equipo IV para regular o fluxo
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Descrição dos componentes

Painel de operação  

●Tecla voltar/silenciar●Tecla de seleção de tela 

●Tecla  confirmar●Tecla liga/desl.

●Tecla  parar

●Tecla  iniciar

●Tecla purgar

●Indicador de operação

 

 
Nome Função

Tecla liga/desl.
Liga/desliga..

Tecla purgar

Com a bomba parada, mantenha pressionada a tecla para liberar mais rápido a solução.
No modo de bolus (manualmente programável), pressione ou mantenha pressionada a tecla purgar para 
iniciar a infusão.
O alarme soa e o indicador de operação pisca na cor verde.

Tecla  iniciar
Inicia a infusão da solução.

Tecla  parar

Interrompe a infusão da solução. Gire o botão seletor enquanto pressiona a tecla de parar. Isso permite 
modificar a configuração a uma taxa de 100 vezes.

Tecla de seleção de tela

Altera o item selecionado (tela de taxa de fluxo, tela de menu).
Pressione por 2 segundos ou mais na tela de taxa de fluxo para ir para a tela de menu.

Tecla voltar/silenciar

Silencia um alarme.
Cancela a confirmação.
Retorna para a tela do menu anterior (a configuração não será cancelada).
Com a bomba parada, mantenha a tecla pressionada por 2 segundos ou mais para entrar em modo de 
espera.
Com o teclado travado, mantenha a tecla pressionada por 2 segundos ou mais para desbloquear a tecla.

Tecla confirmar
Confirma a seleção do item e também é usada para confirmar a programação.

Indicador de operação

Exibe o status de operação. 
Verde piscante: infusão em progresso. 
Apagado: sem infusão. 
Vermelho piscante: Parada a infusão em decorrência de alarme . 
Verde e vermelho piscando alternados: autodiagnóstico / autoverificação / modo de espera. 
Vermelho ininterrupto: falha do equipamento. 
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Descrição dos componentes

Descrição da tela  

Nota 
•  Como exemplo, este manual usa exemplos de visualização de tela da TE-LM800.

 � Tela de fluxo 

2

1

3

54

1 Visualização de fluxo Exibe o valor e informações sobre a fluxo (mL/h) etc. 

2 Visualização de VTBI Exibe o VTBI (Volume para a infusão).

3 Visualização do tempo de VTBI Exibe o tempo de VTBI.

4 Visualização de volume fornecido Exibe o volume fornecido.

5 Visualização de tempo restante Exibe o tempo restante.

Notas 
•  Cada vez que você pressionar o botão de seleção de visualização, os itens ativos serão girados conforme mostrado abaixo. 

Item ativo fica azul escuro. 
•  Retorna para a tela de fluxo após 10 segundos sem operações. 
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Descrição dos componentes

Ícone dos sensores 

Aba de exibição

Tela do volume infundido Tela do tempo restante 

Ícone de status 

Ícone de bolus 

Tela de taxa de fluxo

Ícone de iniciar

  Ícone de status 

Bateria  
Exibe o nível de bateria.

 (aceso)
Quando a fonte AC estiver conectada e a carga estiver 
completa.

Exibe  e o nível de bateria 
alternadamente.

Quando a fonte AC estiver conectada e a bateria estiver 
carregando.

 (piscante)
Quando a bateria não estiver conectada ou apresentar 
falha (Vida útil da bateria de 2,5 a 3 anos).

Nível de carga da bateria (ícone com 5 barras) 

 5 barras (verde): Aprox. 5 horas

 4 barras (verde): Aprox. 3,5 horas

 3 barras (verde): Aprox. 2,5 horas

 2 barras (verde): Aprox. 2 horas

 1 barra (vermelho): 30 minutos ou mais (quando o alarme de Bateria estiver 
tocando)(No caso de uma infusão contínua em uma taxa de fluxo de 25 mL/h em 
temperatura ambiente de 25° C, com uma bateria nova após recarga de 8 horas ou 
mais sem estar conectada à rede de energia).

Ícone AC 
Exibe a conexão/ desconexão do 
cabo de energia AC.

Quando a energia AC não estiver conectada.

 Quando o cabo AC estiver conectado.

Nível da pressão de oclusão
O ícone de pressão de detecção 
de oclusão é exibido em 10 níveis 
(de 1 a 10) na parte superior da 
tela.

O nível da pressão de detecção de oclusão é 1.

O nível da pressão de detecção de oclusão é 5 (Padrão).

O nível da pressão de detecção de oclusão é 10.

Nível de detecção de oclusão
O nível de pressão interna da 
linha de infusão que não atinge 
o nível de alarme ajustado é 
exibido em 4 níveis.

 
(cinza) Abaixo de 25% da pressão ajustada de detecção de oclusão.

 
(verde) 25% ou acima da pressão ajustada de detecção de oclusão.

 
(amarelo) 50% ou acima da pressão ajustada de detecção de oclusão.

 
(laranja) 75% ou acima da pressão ajustada de detecção de oclusão.
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Descrição dos componentes

 
Modelo de equipo de infusão / 

Volume de gotejamento

Modelo do equipo 

Volume de gotejamento do equipo de infusão usado (20 gotas, 60 gotas/
mL) (Caso o sensor não esteja conectado, aparece “—“ ao invés do volume 
de gotejamento)

Trava de Teclado
Desabilita as teclas  para 
prevenir erros operacionais.

Quando a trava de teclado está habilitado (ON).

(Sem indicador) Quando a trava de teclado estiver desabilitado (OFF).

Comunicação 
Exibido durante a comunicação 

infravermelha (IrDA) ou 
comunicação externa (RS-232C).

Durante a comunicação

Rede de área local sem fio 
(wireless)

Exibe a intensidade do sinal. (TE- 
LM800 apenas)

Antena piscando: Falha no 
módulo da rede de área 
local sem fio.
Antena acesa: Conexão ao 
sistema da rede não está 
estabelecida.

Antena+barras intensidade de sinal em 
cinza claro: conexão ao sistema de rede foi 
estabelecida.
Antena+barras de intensidade de sinal em 
verde claro: durante a comunicação.

Condição do sinal: fraco 

 Condição do sinal: forte 

Manutenção
Exibido quando o período 
configurado para o cronômetro 
de manutenção tiver se expirado.

Aparecerá quando o período configurado para o cronômetro de 
manutenção  expirar.
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Descrição dos componentes

 � Tela Ícones dos sensores
Os ícones de sensor apenas são exibidos (em vermelho) no caso de um alarme.

Antifluxo livre
Exibido quando um clipe antifluxo livre não foi inserido na bomba.

Detector de oclusão posterior.
Exibido quando ocorrer um alarme de oclusão posterior.

Detector de oclusão anterior
Exibido quando ocorrer um alarme de oclusão anterior.

Alarme de ar na linha
Exibido quando ocorrer um alarme de ar na linha.

 �Aba de Exibição
* O item selecionado aparece em azul escuro quando estiver habilitado para inserção de dados

Taxa de fluxo
Usada para programar a taxa de fluxo.

Taxa de fluxo
(apenas TE-LM800 apenas)

Usada para programar a taxa de fluxo quando a biblioteca de drogas ou o modo de 
peso corporal estiver selecionado. 

VTBI 
Usada para programar o VTBI.

Valor  de volume infundido
Usada para apagar o volume infundido.

Informações
Exibe as informações de configuração. (unidade, peso, diluição e etc.) 

Bolus manual
Usada para configurar a função de bolus com as mãos. 

Bolus programável 
Usada para programar a função de bolus programável.

 � Ícone iniciar

Iniciar
Exibido quando a bomba está aguardando o início da infusão.

Pronto para bolus
Exibido quando a bomba estiver pronta para iniciar o bolus. 
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Descrição dos componentes

 � Tela do menu 
Para o procedimento de programação, consulte a página 60 "Alterando configurações do menu".

Menu 1  Menu 2

Aba de exibição Tela de detalhes do menu Aba de exibição Tela de detalhes do menu

Menu Aba exibição Detalhes do menu Nota
Menu 1
Tecla de seleção de telatela
(Pressione e segure por 2 segundos 
ou mais)

2 segundos
ou mais 

Tecla de
seleção
de tela

Modo de dosar (TE- 
LM800 apenas)

mL/h
µg/kg/min
mg/kg/h
Biblioteca
(“Library”(Biblioteca) é exibido 
apenas após o carregamento da 
biblioteca.)

Outras unidades de taxa de 
dose podem ser especificadas 
na biblioteca de drogas.

Pressão de detecção 
de oclusão 

1 a 10 
(± 30 kPa ↔ ± 120 kPa) 

Configura o nível de pressão  
de detecção de oclusão.

Trava do teclado

LIGADO 
DESLIGADO

Configura a função de 
bloqueio da tecla em LIGADO 
ou DESLIGADO.

Sensibilidade de 
detecção de ar na 

linha  

Alto 
Baixo 

Configura a sensibilidade de 
detecção de ar na linha em 2 
níveis.

Volume de 
Gotejamento 

20
60

Configura o volume de 
gotejamento em 2 níveis.

Bolus 

Bolus manual.
Bolus programável.

A infusão de bolus está 
disponível com a tecla purgar.

Modo de dosagem 
avançada (apenas 

TE- LM800)

DESLIGADO
Modo de intervalos/intermitente.
Modo de múltiplos passos.
Modo iniciar com atraso.

Seleciona um modo de 
dosagem avançada. Exibido 
quando a biblioteca que 
permite um modo de dosagem 
avançada é selecionada.

Modo de dosagem 
combinada 

(TE-LM800 apenas)

―
Para obter mais detalhes, 
consulte um representante 
autorizado TERUMO.
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Descrição dos componentes

Menu Aba exibição Detalhes do menu Nota
Menu 2
Mantenha pressionada a tecla voltar/
silenciar, então pressione e segure a 
tecla de tela por 2 segundos ou mais.

Tecla de seleção de tela
Tecla
voltar/silenciar

2 segundos
ou mais 

Histórico  
Até 10.000 eventos 

Confere o histórico de 
operações. 

Volume do alarme 
stop

Alarme sonoro:
1: Baixo
2: Médio
3: Alto
Passo: Crescente
Som de operação:
0: Muito baixo
1: Baixo
2: Médio
3: Alto
Som de conexão ou desconexão 
do cabo:
0: Muito baixo
1: Baixo
2: Médio
3: Alto

Configura o nível do volume.

Brilho 

1 a 5
(Escuro ↔ claro) Configura o nível de brilho. 

Cronômetro de 
manutenção

DESLIGADO até 36 meses
Configura o período antes que 
indicador do cronômetro de 
manutenção se acenda.

Data e hora 
Ano, mês, dia, hora, minuto Configura data e hora. 

Perfil (TE-LM800)

A faixa de perfil pode ser 
configurada através do 
Gerenciador de Biblioteca de 
drogas TERUFUSION ou Pacote 
de Softwares TERUFUSION.

Configura o perfil com mais 
de 30 itens

Ambiente de 
comunicação 

(TE-LM800 apenas)

Seleção da tabela do ambiente 
de comunicação (até 10) 
Rede de área local sem fio LIG/
DESL.

Configura o ambiente de 
comunicação

Senha 

Caso a senha seja configurada, 
algumas funções especiais 
serão protegidas por senha.

Exibe o menu apenas 
disponível para o 
representante técnico 
autorizado TERUMO. 

Acessórios padrão

Acessórios padrão fornecidos com este produto:
• Cabo de energia AC • Suporte da bomba (tipo parafuso) • Manual do operador
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Descrição dos componentes

Acessórios opcionais

Os acessórios opcionais são vendidos separadamente.
As especificações e a aparência externa do produto podem ser alteradas sem aviso prévio com a finalidade de aprimoramento.

Nome Modelo Número de catálogo 
Sensor de gotas Tipo LM TERUFUSION TE-977 TE*977

Suporte da bomba  de engate rápido TERUFUSION TE-877 TE*877

Gerenciador de biblioteca de drogas TERUFUSION TE-SW800 TE*SW800BE

Pacote de softwares TERUFUSION TE-SW800 TE*SW800PE

Sistema de rack padrão TERUFUSION TE-RS700 TE*RS700N

Sistema de rack padrão de comunicação TERUFUSION TE-RS800 TE*RS800N 
TE*RS800N03

Sistema de rack padrão de comunicação TERUFUSION (Extensão) TE-RS811 TE*RS811N

• Sensor de gotas (TE-977)

Fixar o sensor de gotas permite o monitoramento do fluxo dentro da câmara de 
gotejamento e indica ausência de gotejamento (frasco vazio) fluxo livre,  ou qualquer  
fluxo anormal com um alarme.
Consulte o manual de operação do sensor de gotas para obter mais detalhes.

• Suporte da bomba de engate rápido TERUFUSION (TE-877)

• Gerenciador de biblioteca de drogas
 TERUFUSION(Para Apenas TE-LM800)
 Consulte o manual de operação para obter mais detalhes.

• Pacote de softwares TERUFUSION
 (Para TE-LM702/Apenas TE-LM800)
 Consulte o manual de operação para obter mais detalhes.
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Descrição dos componentes

• Sistema de rack
Sistema de rack padrão TERUFUSION (TE-RS700)

Sistema de rack de comunicação TERUFUSION (TE-RS800)

Caixa de comunicação
Fonte de energia AC

<Exemplos de comunicação>

Sistema de rack de comunicação TERUFUSION (Extensão) (TE-RS811)

Notas
• Consulte o manual de cada sistema de rack para obter mais detalhes.
• Até três sistemas de rack podem ser utilizados em conjunto.
• Para utilizar sistemas de rack em conjunto, consulte o representante técnico autorizado TERUMO.
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Para garantir o uso correto e seguro deste produto, observe todas as precauções.
Não seguir as precauções e utilizar incorretamente o produto poderá resultar em danos ou ferimentos. Os seguintes  sinais são 
usados neste manual e seus significados:

Advertências Um alerta mencionado neste quadro indica que haverá a possibilidade de risco de 
morte ou dano pessoal, se o alerta não for respeitado.

Cuidados 
Um alerta mencionado neste quadro indica que haverá um possível risco de lesão 
pessoal ou dano às instalações, se não for seguido.

Uso 

•	 Equipos	de	infusão	que	não	tenham	o	clipe	específico	de	antifluxo	livre	não	deverão	ser	utilizados	com	este	produto.	Consulte	as	
instruções para uso com um equipo de infusão dedicado.

 [Caso um equipo de infusão, que não seja o dedicado, seja utilizado, a solução não poderá ser fornecida].
•	 Ao	instalar	o	equipo,	certifique-se	de	que	não	há	dobra	ou	rachadura	no	equipo	e	que	o	equipo	esteja	inserido	diretamente	na	seção	de	

dedilhamento, guias de equipos, vários detectores e a pinça do equipo .
	 [O	carregamento	incorreto	poderá	resultar	em	um	fornecimento	anormal	de	solução,	como	infusão	excessiva,	infusão	insuficiente	ou	

não administração de solução de medicamento.]
•	 Sempre	verifique	o	status	da	infusão	(status	de	gotejamento,	volume	decrescente	de	solução)	e	o	local	do	acesso	venoso	no	início	da	

infusão. Além disso, conduza regularmente a mesma checagem durante a infusão, incluindo durante as rondas.
•	 Quando	uma	oclusão	ocorrer	devido	a	uma	dobra	no	equipo	na	linha	de	infusão,	falha	ao	abrir	o	pinça	rolete,	obstrução	do	filtro,	coágulo	
sanguíneo	dentro	do	acesso	venoso	e	outras	causas,	feche	a	linha	de	infusão	do	lado	oposto	ao	frasco	e	abra	o	clipe	antifluxo	livre,	ou	
certifique-se	de	que	esteja	aberto,	e	libere	a	pressão	da	linha	de	infusão,	e	então	elimine	a	causa	da	oclusão	antes	de	reiniciar.

	 [1.	A	pressão	interna	da	linha	de	infusão	a	partir	da	bomba	para	a	seção	oclusa	posterior	a	ela	é	alta.	Simplesmente	remover	a	causa	da	
oclusão	resultará	em	“infusão	de	bolus	(infusão	temporariamente	excessiva	de	solução	)”	ao	paciente.	2.	A	bomba	não	funcionará	até	
que a oclusão seja removida.]

•	 Certifique-se	de	que	o	suporte	da	bomba	esteja	instalado	no	suporte	IV.	Também	certifique-se		que	o	suporte	IV	esteja	estável.	[Quedas	
podem resultar em danos ou falhas.]

•	 Uma	vez	que	este	produto	é	um	equipamento	de	precisão,	ele	não	deve	ser	utilizado	caso	sofra	qualquer	impacto	(queda	no	chão,	
queda	do	suporte	IV,	choque	violento).

	 [Mesmo	que	nenhuma	falha	seja	observada	na	aparência	do	produto,	o	desempenho	ou	funcionalidade	original	(precisão	de	fluxo	e	
diversas	funções	de	alarme,	etc.)	do	produto	podem	não	ser	alcançadas,	e	portanto	uma	inspeção	é	necessária.]

•	 Ao	utilizar	dispositivos	(celulares,	rádios,	bisturis	de	radiofrequência,	desfibriladores,	etc.)	que	emitam	ondas	eletromagnéticas	próximas	
a área deste produto, eles devem ser utilizados com a maior distância possível e você deve verificar a operação normal deste produto 
na configuração que estiver em uso. Além disso, este produto deve utilizar uma alimentação elétrica de um sistema isolado destes 
dispositivos	e	devem	obter	uma	conexão	terra	segura.

 [O mau funcionamento deste produto poderá resultar em lesões críticas ao paciente.]
•	 Nenhuma	peça	deste	produto,	incluindo	a	linha	de	infusão,	deve	ser	levada	ou	utilizada	em	uma	área	de	controle	para	dispositivos	
de	radiação/ressonância	magnética	ou	dentro	de	uma	sala	hiperbárica	de	terapia	de	oxigênio.	Se	qualquer	parte	deste	produto	for	
acidentalmente levada a estes ambientes, imediatamente interrompa seu uso.

	 [Este	produto	não	foi	desenvolvido	para	ser	utilizado	nestes	ambientes.	Mau	funcionamento,	danos	ou	degradação	deste	produto	podem	
ocorrer	ou	ele	poderá	desencadear	uma	explosão.]

•	 Como	este	produto	não	possui	uma	estrutura	hermética,	não	deverá	ser	utilizado	ou	armazenado	em	um	ambiente	com	atividades	de	
gases	(incluindo	gás		esterilizador),	ambiente	pulverizado	por	nebulizador,	ambiente	de	alta	umidade,	etc.	Este	produto	não	deve	ser	
submergido em água.

	 [Se	os	componentes	eletrônicos	dentro	do	produto	forem	afetados,	poderão	causar	subsequentes	danos	ou	degradação,	que	levará	a	
falhas neste produto.]

•	 O	produto	não	deverá	ser	utilizado	ou	armazenado	em	um	ambiente	inflamável.

Advertências

Precauções 
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Precauções 

•	 Este	produto	não	deverá	ser	utilizado	em	conjunto	com	infusão	de	gravidade.
	 [1.	Se	este	produto	sofrer	uma	oclusão	posterior	a	mais	inferior	que	a	conexão	com	a	linha	de	infusão	de	gravidade,	o	alarme	de	oclusão	
não	funcionará.	2.	Se	bolhas	forem	levadas	à	linha	de	infusão	devido	ao	esvaziamento	primeiro	da	linha	de	infusão	de	gravidade,	a	
infusão normal não poderá ser continuada nem o alarme funcionará.]

•	 O	produto	não	deve	ser	utilizado	para	circuitos	extracorpóreos,	etc.,	o	que	poderá	levar	a	uma	pressão	extremamente	positiva	ou	
negativa.

	 [A	precisão	do	fluxo	e	a	função	de	alarme	não	poderão	ser	garantidas.]

Advertências

•	 Este	produto	deve	apenas	ser	operado	por	pessoal	capacitado.
•	 Antes	do	uso,	confira	os	manuais	para	fornecimento	de	medicamentos	e	equipamentos	médicos	que	serão	utilizados	em	conjunto.
•	 Inspeções	regulares	devem	ser	conduzidas.	Se	qualquer	falha	for	observada,	interrompa	o	uso	do	produto	e	solicite	uma	inspeção	e	

reparos. [A funcionalidade ou desempenho original deste produto poderão não ser obtidos.]
•	 Antes	do	primeiro	uso,	ou	se	permanecer	sem	uso	por	um	longo	período,	conecte	este	produto	a	uma	fonte	de	energia	AC	aterrada	
e	forneça	uma	carga	suficiente	(8	horas	ou	mais)	com	o	produto	desligado.	[Se	não	estiver	suficientemente	carregado,	este	produto	
poderá não funcionar utilizando a bateria interna durante uma queda de energia, etc.]

•	 Utilize	o	cabo	de	energia	AC	incluso	e	conecte	a	uma	fonte	de	energia	AC	aterrada.	O	cabo	de	energia	AC	incluso	não	deve	ser	
utilizado em outros equipamentos. [Utilizar um cabo de energia AC diferente daquele especificado poderá resultar na falha deste 
produto.	Além	disso,	se	utilizado	sem	uma	conexão	aterrada,	a	segurança	elétrica	deste	produto	não	é	garantida.]

•	 Utilize	uma	alimentação	elétrica	AC	aterrada	para	uso	normal.	A	bateria	interna	é	uma	fonte	de	energia	auxiliar	para	quando	a	
alimentação de energia AC não estiver adequadamente disponível durante transporte, queda de energia, etc.

•	 Este	produto	deve	apenas	ser	utilizado	com	uma	alimentação	elétrica	suficiente.	[Se	a	alimentação	elétrica	não	for	suficiente,	a	bateria	
interna será utilizada para a operação, o que poderá resultar na ausência de energia em uma situação de emergência.]

•	 Uma	vez	que	a	solução	poderá	causar	um	curto	circuito,	certifique-se	de	que	as	seções	de	conexão	da	entrada	AC	e	o	cabo	de	energia	
AC	não	estão	molhados	ao	conectar.	Se	houver	umidade,	certifique-se	de	que	a	alimentação	seja	desligada	e	o	cabo	de	energia	AC	
removido da bomba e da fonte de energia AC aterrada, e, então, seque intensamente com um pano seco. [Uma vez que este produto 
não possui uma estrutura à prova d’água, isso poderá afetar os componentes elétricos internos e causar um mau funcionamento.]

•	 Atenção	é	necessária	para	não	aplicar	qualquer	eletricidade	estática	intensa.	[Isso	poderá	resultar	em	falha	ou	mau	funcionamento.]
•	 Quando	usado	nas	proximidades	de	um	bisturi	de	radiofrequência	(bisturis	médicos	de	radiofrequência	são	equipamentos	cirúrgicos	
para	incisões	e	coagulações	por	alta	corrente	elétrica	de	radiofrequência),	confira	o	seguinte	antes	de	utilizar.

	 (1)	Bisturis	de	radiofrequência	possuem	um	nível	diferente	de	emissão	de	ruídos	de	alta	frequência	dependendo	do	modelo	e	o	uso	de	
modelos	antigos	(tipo	abertura	de	tubo	a	vácuo)	em	combinação	devem	ser	particularmente	evitados,	já	que	os	níveis	de	ruído	destes	
são mais altos.

	 (2)	A	distância	entre	o	Cabo	do	bisturi	de	alta	frequência	(suporte	do	bisturi,	Cabo	do	bisturi	e	Cabo	de	eletrodo	de	retorno)	e	o	corpo	do	
bisturi	de	radiofrequência	e	este	produto	deve	ser	mantida	a	um	mínimo	de	25	cm.

	 (3)	O	bisturi	de	radiofrequência	e	este	produto	devem	ser	operados	por	alimentações	de	energia	de	sistemas	separados,	e	ambas	
devem ser aterradas com segurança.

•	 Ao	afixar	este	produto	no	suporte	IV,	o	suporte	da	bomba	específico	deve	ser	utilizado.	[Se	um	suporte	da	bomba	que	não	o	
especificado for utilizado, a função não poderá ser garantida. Poderá causar falhas ou acidentes.]

•	 Ao	afixar	o	suporte	à	bomba,	certifique-se	de	que	esteja	posicionado	com	segurança.	[Não	fazer	isso	poderá	resultar	em	falhas	na	
bomba ou do suporte.]

•	 Quando	um	suporte	da	bomba	for	utilizado,	não	libere-o	até	que	tenha	verificado	que	este	produto	esteja	seguramente	instalado	ao	
suporte	IV.

•	 Ao	transportar	o	produto	com	a	bomba	afixada	ao	suporte	IV,	não	segure	na	alça	da	bomba	nem	aplique	pressão	na	parte	superior.	[O	
suporte poderá ser deslocado ou danificado.]

•	 Ao	utilizar	o	suporte	IV,	siga	as	instruções.
•	 Ligue	a	bomba	quando	a	porta	estiver	aberta	e	certifique-se		que	a	tela	de	LCD	e	o	indicador	de	operação	estejam	piscando,	que	a	
campainha	esteja	funcionando	e	que	o	dedilhamento	esteja	se	movendo.	[Se	o	produto	for	ligado	quando	a	porta	estiver	fechada,	ele	
não	poderá	realizar	o	autoteste	normal	(autodiagnóstico).]

•	 Antes	de	conectar	o	equipo	ao	acesso	venoso,	sempre	remova	o	ar	do	equipo	de	infusão.	[Não	remover	o	ar	poderá	causar	lesões	ao	
paciente e interferir em um fornecimento normal de solução.]

•	 A	diferença	de	elevação	entre	a	bomba	de	infusão	e	o	paciente	não	deve	ser	excessivamente	grande.	[Fazer	uma	pressão	negativa	
dentro do equipo poderá causar uma detecção de equipo danificado, resultando na emissão de um alarme de oclusão.]

•	 Não	posicione	o	equipo	inversamente	(da	seção	posterior	para	a	anterior	do	equipo).	[O	sangue	do	paciente	poderá	ser	aspirado	para	
dentro do equipo.]

Cuidados 
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Precauções 

•	 Ao	posicionar	o	equipo,	não	puxe	com	força	excessiva.	[O	equipo	poderá	deformar	e,	portanto,	a	funcionalidade	ou	o	desempenho	
originais	deste	produto	podem	não	ser	obtidos.	(erro	de	fluxo	e	diversas	funções	de	alarme	etc.).]

•	 Recomenda-se	posicionar	a	pinça	rolete		posterior	a	bomba	durante	o	uso.
•	 Ao	remover	o	equipo	de	infusão	da	bomba,	sempre	feche	a	pinça	rolete,	abra	a	porta	e	libere	a	pinça	do	equipo.	[Caso	contrário,	poderá	
ocorrer	uma	infusão	excessiva	por	um	fluxo	livre.	Como	os	clipes	antifluxo	livre	são	apenas	ferramentas	para	auxiliar	na	prevenção	
de	fluxo	livre,	causado	por	uma	falha	no	fechamento	da	pinça	rolete,	eles	não	têm	uma	função	de	abertura/fechamento	equivalente	às	
pinças roletes.]

•	 O	clipe	antifluxo	livre	deverá	ser	instalado	na	unidade	antifluxo	livre	na	posição	correta.	Não	insira	qualquer	outro	objeto	além	do	clipe	
antifluxo	livre	na	unidade.	[Isto	poderá	causar	danos	ou	interferir	na	operação	normal	do	dispositivo	ou	clipe	antifluxo	livre.]

•	 Não	utilize	o	equipo	com	um	clipe	antifluxo	livre	danificado,	e	não	o	remova	.
•	 Caso	o	clipe	antifluxo	livre	esteja	molhado	com	solução,	deverá	ser	enxugado	e	limpo	imediatamente.	O	clipe	antifluxo	livre	não	deverá	

ser utilizado para pressionar nenhum outro objeto além de equipo. [O clipe poderá não fechar ou ser danificado.]
•	 O	clipe	antifluxo	livre	não	deverá	ser	movido	enquanto	se	fecha.	[O	clipe	antifluxo	livre	poderá	enroscar,	podendo	esticar	ou	danificar	o	

equipo.]
•	 Caso	o	clipe	antifluxo	livre	tenha	permanecido	fechado	por	um	longo	período,	o	equipo	poderá	ter	sido	esticado,	danificado,	etc.	Caso	

alguma falha seja observada no equipo, o mesmo não deverá ser utilizado.
•	 Este	produto	possui	um	sistema	de	segurança	embutido,	portanto	a	porta	não	fechará	se	o	equipo	não	estiver	inserido	corretamente	
(sistema	AIS	(Sistema	Antiequipo	Irregular)).	Se	a	porta	estiver	difícil	de	fechar,	verifique	se	o	equipo	foi	posicionado	corretamente	
em	vez	de	forçar	o	fechamento	da	porta.	[Forçar	a	porta	para	fechá-la	poderá	resultar	em	danos	ou	vazamento	do	dispositivo	e/ou	do	
equipo.]

•	 Depois	que	o	equipo	de	infusão	for	instalado,	a	porta	é	fechada	e	a	pinça	rolete	é	aberta,	se	qualquer	gotejamento	de	solução	for	
observado,	verifique	o	equipo	de	infusão	dedicado,	o	status	de	fixação	do	equipo	(certifique-se	que	o	equipo	está	corretamente	
instalado)	e	cheque	se	há	qualquer	falha	no	equipo	de	infusão	e	dispositivos	.

•	 Antes	de	iniciar	o	fornecimento	de	solução,	verifique	nas	configurações	se	há	erros	no	dígito	do	fluxo	etc.	ou	se	o	fluxo	e	o	VTBI	foram	
acidentalmente	invertidos.	[Este	produto	não	possui	função	para	determinar	os	valores	corretos,	possivelmente	resultando	em	uma	
infusão	excessiva	ou	insuficiente	para	o	paciente.]

•	 Ao	iniciar	o	fornecimento	de	solução,	verifique	o	volume	fornecido	e	zere	as	informações	ali	indicada	antes	do	uso.
•	 No	caso	de	um	fornecimento	de	solução	sem	configurações	para	o	VTBI	(“----.--”:	ilimitado),	a	bomba	não	irá	parar	até	que	um	alarme	
seja	emitido.	A	bomba	deve	parar	antes	de	acabar	a	solução.	Recomenda-se	configurar	um	VTBI	ligeiramente	menor	que	o	volume	do	
frasco de solução.

•	 Embora	este	produto	minimize	a	deformação	em	equipos	e	permite	uma	infusão	estável,	seu	fluxo	poderá	variar	dentro	de	sua	
faixa	específica,	ou	um	alarme	de	oclusão	poderá	ser	emitido	caso	o	produto	seja	utilizado	por	mais	de	24	horas.	As	seguintes	
medidas	deverão	ser	tomadas	para	manter	um	fornecimento	estável	de	solução.	Equipo	de	infusão:	Mova	a	posição	do	equipo	em	
aproximadamente	15	cm	ou	substitua-o		a	cada	24	horas.	Ao	mover	o	equipo,	feche	a	pinça	rolete	e	então	abra	o	clipe	antifluxo	livre,	e	
deslize	o	equipo.	[Após	um	longo	período	de	uso,	o	equipo	poderá	estar	deformado,	resultando	em	um	erro	de	fluxo	ou	um	alarme	de	
oclusão.]

•	 Ao	programar	uma	baixa	taxa	de	fluxo	ou	utilizar	o	equipamento	em	uma	baixa	temperatura,	monitore	cuidadosamente	o	fornecimento	
de solução para verificar qualquer ocorrência de oclusão. [O fornecimento de solução poderá ser interrompido por um período devido 
a:	1.	A	diminuição	das	configurações	de	fluxo	,	um	maior	tempo	para	detecção	de	oclusão.	2.	A	temperatura	diminui,	o	tubo	do	equipo	
torna-se	mais	fixo	e,	assim,	a	pressão	para	detectar	uma	oclusão	aumenta,	tornando	o	tempo	para	detecção	da	oclusão	maior.]

•	 Ao	utilizar	o	equipo	de	infusão	específico	para	bombas	TERUFUSION	dentro	das	seguintes	condições,	a	solução	poderá	não	fluir	por	
algumas	dezenas	de	segundos,	o	que	poderá	resultar	na	emissão	de	um	alarme	de	anormalidade	de	fluxo,	etc.	(Com	uso	em	conjunto	
do	sensor	de	gotas	(Modelo:	TE-977)):

	 (1)	Quando	usado	em	um	ambiente	a	30°C	ou	mais.
	 (2)	Quando	deixado	sem	uso	por	alguns	minutos	após	o	equipo	ter	sido	instalado	e	a	porta	ter	sido	fechada.
•	 Utilize	a	solução	após	ter	sido	estabilizada	à	temperatura	do	ambiente.	Se	for	utilizada	enquanto	ainda	estiver	fria,	bolhas	de	ar	serão	

produzidas devido à evaporação do ar e isto causará alarmes de ar nas linha mais frequentes.
•	 Mesmo	em	condições	normais	de	uso,	este	produto	não	deve	ser	usado	em	condições	que	causem	uma	súbita	mudança	de	

temperatura. [A condensação dentro do produto resulta em danos e degradação pelo tempo e, portanto, o desempenho e a 
funcionalidade originais deste produto podem não ser obtidos.]

•	 No	caso	do	fabricante	realizar	alterações	em	seus	equipos	de	infusão,	a	precisão	do	fluxo	e	a	funcionalidade	de	alarme	não	poderão	
ser	garantidos.	Se	qualquer	falha	for	observada,	interrompa	imediatamente	o	uso	do	produto	e	entre	em	contato	com	o	representante	
técnico	autorizado	da	TERUMO.

•	 Recomendamos	o	uso	de	um	sensor	de	gotas	dedicado	(Modelo:	TE-977)	para	este	produto,	para	detectar	qualquer	falha	de	fluxo	ou	
de	fluxo	livre	durante	a	infusão.	Entretanto,	uma	falha	de	fluxo	não	poderá	ser	detectada	caso	o	gotejamento	dentro	da	câmara	seja	um	
fluxo	contínuo.

Cuidados
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Precauções 

•	 Antes	de	desconectar	o	sensor	de	gotas	do	conector	,	sempre	desligue	o	produto.	[Caso	seja	desconectado	durante	o	fornecimento	de	
solução, um erro ou o alarme de deslocamento do sensor de gotas será emitido e a bomba irá parar.]

•	 Ao	utilizar	o	sensor	de	gotas,	certifique-se	de	que	o	volume	de	gotejamento	exibido	na	tela	de	LCD	está	correto.	[A	falha	de	fluxo	livre	e	
de	fluxo	não	serão	detectadas	automaticamente.]

•	 Ao	utilizar	o	sensor	de	gotas	com	soluções	de	alta	ou	baixa	viscosidade	(por	exemplo,	injeção	de	glicose,	sangue,	derivados	de	
sangue),	poderá	ser	emitido	um	alarme	de	anormalidade	de	fluxo	o	que	interromperá	a	operação	da	bomba	mesmo	quando	o	estado	de	
fornecimento de solução estiver normal.

•	 Para	garantir	que	o	sensor	de	gotas	possa	funcionar	com	eficiência;
	 (1)	Verifique	se	a	abertura	da	câmara	de	gotejamento	está	limpa	e	não	mantenha	a	abertura	de	gotejamento	submersa	na	solução.
	 (2)	Preencha	a	câmara	de	gotejamento	até	cerca	de	1/3	de	solução	e	certifique-se	de	que	não	há	vapor	ou	gotículas	dentro	da	câmara	

de gotejamento.
	 (3)	O	sensor	de	gotas	deve	ser	instalado	corretamente	de	forma	que	seja	posicionado	entre	a	abertura	da	câmara	de	gotejamento	e	a	

superfície do líquido. A câmara de gotejamento deve estar na vertical.
 [O gotejamento não poderá ser detectado corretamente.] Para mais informações, consulte o manual de operação do sensor de gotas.
	 (4)	Não	aplique	qualquer	movimento	que	possa	resultar	em	vibrações	na	superfície	do	líquido	dentro	da	câmara	de	gotejamento.	[O	
alarme	de	anormalidade	de	fluxo	etc.	poderá	ser	emitido,	podendo	interromper	a	operação	da	bomba.]

	 (5)	O	sensor	de	gotas	não	deve	ser	exposto	à	luz	solar	direta	ou	à	luz	intensa.	[Uma	vez	que	o	gotejamento	não	poderá	ser	detectado	
corretamente,	um	alarme	de	anormalidade	de	fluxo	etc.	poderá	ser	emitido,	podendo	interromper	a	operação	da	bomba.	Mesmo	que	
esteja	corretamente	configurado,	uma	falha	de	fluxo	e/ou	fluxo	livre	poderá	não	ser	detectada.]

•	 Ao	conectar	este	produto	com	outros	equipamentos	médicos	ou	sistemas	de	rede,	verifique	sua	conformidade	à	IEC	60601-1-1:	2000	e	
IEC	60601-1-2:	2001	(Amd.1:	2004)	antes	do	uso,	para	garantir	a	segurança	do	sistema.

•	 Ao	conectar	este	produto	com	um	sistema	de	rede	ou	outros	equipamentos,	verifique	as	especificações	do	equipamento	por	motivos	de	
segurança.	Além	disso,	utilize	produtos	em	conformidade	com	normas	de	EMI	(interferência	eletromagnética)	para	o	cabo	de	conexão.

•	 Ao	utilizar	a	função	de	comunicação	externa,	tenha	atenção,	pois	esta	é	mais	suscetível	a	ser	afetada	por	bisturis	controlados	por	
radiofrequência,	telefones	celulares,	dispositivos	de	rádio,	desfibriladores,	etc.	Verifique	regularmente	a	operação	normal	deste	produto.

•	 Caso	a	conexão	da	campainha	de	chamada	de	enfermagem	seja	necessária,	sempre	verifique	com	antecedência	junto	ao	técnico	
prestador	de	serviços		a	compatibilidade	do	conector,	e	faça	a	conexão	a	um	sistema	para	o	qual	a	função	de	conexão	já	foi	confirmada.	
[As	funções	relativas	à	conexão	não	são	garantidas.]	(apenas	TE-LM702	)

•	 Caso	a	conexão	seja	feita	a	um	alarme	ou	lâmpada	ao	invés	de	um	botão	de	chamada	de	enfermagem,	deverá	ser	utilizada	com	uma	
capacidade	de	12V	CC,	1A,	ou	inferior.	(apenas	TE-LM702)

•	 Ao	utilizar	a	função	de	comunicação	de	rede	de	área	local	sem	fio,	o	efeito	sobre	outros	equipamentos	devido	à	rádio	interferência	
deverá	ser	considerado.	[Este	produto	poderá	afetar	outros	equipamentos.]	(apenas	TE-LM800)

•	 Ao	conectar	este	produto	com	uma	rede,	as	configurações	deste	produto	e	do	sistema	de	rede	deverão	ser	compatíveis.	Entre	
em	contato	com	um	especialista	para	obter	as	configurações	corretas	e	permitir	apenas	ao	administrador	do	sistema	executar	e	
alterar configurações. [A falha em conectar com as configurações corretas poderá resultar em interferências na funcionalidade ou 
desempenho	original	ou	deste	produto,	e	poderá	afetar	o	sistema	de	rede.]	(apenas	TE-LM800).

•	 Quando	este	produto	for	transportado	durante	o	uso,	não	toque	nos	botões,	etc.	Utilize	a	função	trava	de	teclado	conforme	necessário.
	 [Tocar	os	botões	etc.	sem	a	trava	do	teclado	estar	habilitada	poderá	resultar	em	uma	operação	(ligar,	desligar,	parar,	iniciar,	infusão	
rápida)	que	não	seja	intencional.	]

•	 A	tela	de	LCD	e	de	Operação	(botões	etc.)	deste	produto	não	devem	ser	pressionadas	com	muita	força	e	não	devem	ser	operadas	com	
objetos	pontudos.	[Pode	causar	dano	ou	falha	na	tela	de	LCD	e	de	Operações.]

•	 Não	desmonte,	faça	alterações	(incluindo	ações	que	interfiram	com	a	funcionalidade	ou	desempenho,	tais	como	fixar	a	tela	de	LCD	a	
uma	peça	móvel)	ou	reparos	este	produto.	[Isto	poderá	resultar	em	falhas,	danos	ou	degradação	no	desempenho	deste	produto.]

•	 O	cabo	de	energia	AC,	cabo	de	comunicação	ou	de	chamada	de	da	enfermagem	utilizados	para	este	produto	não	devem	ser	pinçados	
ou	pressionados	com	uma	pinça	ou	outros	equipamentos,	como	por	exemplo	pressionados	por	rodas	de	macas	ou	perfurados	por	
agulhas.

•	 Este	produto	não	deve	ser	utilizado	com	a	finalidade	de	fornecimento	de	soluções	esterilizadas,	como	por	exemplo	polivinilpirrolidona	
(povidine).	[A	exposição	a	componentes	de	soluções	esterilizadas	poderá	resultar	na	degradação	ou	danos	aos	componentes	deste	
produto.]

•	 Este	produto	não	deve	ser	utilizado	em	locais	onde	haja	vibrações,	poeira,	neblina,	gases	corrosivos	etc.,	ocorram	ou	em	um	local	no	
qual	o	produto	seja	pulverizado.	Se	uma	solução	for	derramada	neste	produto,	limpe	cuidadosamente	com	um	pano	macio	e	seco.

Cuidados
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Apenas equipos de infusão com proteção contra fluxo livre deverão ser utilizados. Siga as instruções de uso dos respectivos 
equipos de infusão para detalhes.
Para obter dados de precisão de fluxo, consulte a página 126.

Equipos de infusão específico para bombas
Conjunto de Administração de Solução para Bomba de Infusão TERUFUSION (Livre de Proteção de Fluxo, PVC) 

Conjunto de Administração de Solução para Bomba de Infusão TERUFUSION (Livre de Proteção de Fluxo, Sem PVC) 

Conjunto de Administração de Solução SURPLUG (Surplug ou filtro de 0.2µ, sem PVC)

Conjunto de Administração de Solução SURPLUG (Livre de Proteção de Fluxo, Surplug, sem PVC)

Equipos de infusão específico para bombas (Tipo de alta precisão)
Ainda não disponível

Conjuntos de transfusão específico para bombas
Ainda não disponível

•  Ao utilizar o equipo de infusão específico para bombas TERUFUSION dentro das seguintes condições, a solução poderá 
não fluir por algumas dezenas de segundos, o que poderá resultar na emissão de um alarme de anormalidade de fluxo, 
etc. (Com uso em conjunto do sensor de gotas):

 (1) Em uso em um ambiente a 30°C ou mais
 (2) Quando deixado sem uso por alguns minutos após o equipo ter sido instalado e porta ter sido fechada.

Cuidado

Equipos de infusão
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Antes do primeiro uso da bomba, configure a data e hora para gravar o histórico corretamente. (consulte a página 89 
“Configuração de data e hora”.) 
Antes do uso, leia cuidadosamente os “Cuidados” e as etiquetas afixadas ao produto. 

Antes do uso da bomba 

Conecte à alimentação elétrica AC e carregue (8 horas ou mais) com o produto desligado.

Inspeção antes do uso 

Verifique os seguintes pontos antes de utilizar.

1)  Não há danos na unidade principal, cabo de energia AC, suporte da bomba ou sensor de gotas, 
e não há problemas de funcionamento devido à aderência de solução.

 �Unidade principal/Cabo de energia AC

4

3 1

22 2

1. Não há danos, rupturas ou aderência de solução  na entrada AC e no cabo de energia AC.
2. Não há danos no sensor de gotas, na tampa do conector do sensor, no suporte anterior do equipo/no suporte posterior 

do equipo e na tampa do conector RS-232C (se o RS-232C estiver conectado.) (apenas TE-LM702).
3. Não há danos na alça, nos guias de tubo, no dedilhamento, na placa do tampão, nos diversos detectores e na pinça do 

equipo.
4. Não há aderência de solução  no botão seletor, que gira suavemente, e as configurações de fluxo podem ser realizadas 

quando o produto está ligado.
 Se houver aderência de solução , limpe prontamente de acordo com as orientações da página 110. 

Preparação 
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Preparação 

Notas 
•	 Se	o	suporte	do	equipo	soltar-se,	siga	o	procedimento	abaixo	para	prendê-lo.
•	 Ao	inserir	o	encaixe	do	suporte	do	equipo	no	furo	do	lado	traseiro,	insira	enquanto	puxa	o	suporte	do	equipo	em	direção	ao	lado	

traseiro. Inserir forçando o furo poderá causar danos ao encaixe.

2)   Insira o encaixe superior do suporte  
do equipo no furo traseiro do lado  
posterior à bomba.

• Se o suporte superior do equipo 
está firmemente fixado à bomba.

1)   Enganche o furo superior do 
suporte  do equipo ao encaixe 
do lado posterior à bomba.

Suporte superior do equipo

Verifique

• Se o suporte inferior do equipo 
está firmemente fixado à bomba.

Suporte inferior do equipo

Verifique

1)   Insira o encaixe do 
suporte inferior do equipo 
no furo frontal do lado  
anterior a bomba.

2)   Insira o encaixe do suporte 
inferior do equipo no furo traseiro 
do lado anterior à bomba.
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Preparação 

 �Suporte da bomba

● Base do suporte da bomba

● Knob do suporte da bomba

● Trava do suporte da bomba

● Garra metálica do
    suporte da bomba

1. Não há danos a qualquer peça do suporte da bomba e a garra metálica está limpa.
2. Ao afixar o suporte à bomba, ele deve travar  firmemente emitindo um clique audível.
3. Limpe periodicamente, mesmo se não houver aderência de solução .

2)  As seguintes operações de autoteste (autodiagnóstico) devem ser realizadas quando o produto 
for ligado utilizando a bateria interna enquanto a porta é deixada aberta sem um equipo de 
infusão instalado.
1. O indicador de operação deverá piscar e o dedilhamento move-se ligeiramente.
2. A mensagem “autoteste” (autodiagnóstico) deverá ser exibida na tela de LCD e a mesma deverá piscar.
3. A campainha deverá soar.
4.  A orientação dos equipos de infusão deverá ser exibida e, quando a porta é fechada, os ícones “Alarme de ar na linha”

, “Detector de oclusão anterior  ” e “Detector de oclusão posterior ” piscam na tela de LCD .

3) O alarme de bateria não foi emitido.
1.  O nível do ícone de bateria  na tela de LCD deverá indicar duas barras (verde)   ou mais.
2. O alarme de bateria (amarelo) não deverá ser exibido na tela de LCD.

4) Quando o cabo de energia AC é conectado, a tela de LCD exibe um ícone AC. .
1. Quando o cabo de energia AC for completamente inserido na entrada AC na parte traseira da unidade principal, o ícone 

AC  deverá ser exibido.
2. Se a bateria interna não estiver inteiramente carregada, recarregue-a completamente.

Nota 
•		Durante	o	carregamento,	  e  piscam alternadamente.

5) Quando o cabo de energia AC está conectado, não há folga/falha no encaixe.
1. O cabo de energia AC deverá estar completamente inserido na entrada AC da unidade principal.
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Preparação 

Instalando/desinstalando o suporte da bomba

 � Instalação do suporte da bomba
O suporte da bomba pode ser travado na trava do suporte da bomba apenas na direção mostrada nas figuras abaixo.

Instalação em uma haste vertical •	 Insira	o	suporte	da	bomba	ao	longo	das	ranhuras	na	
parte traseira da bomba de infusão partindo da parte 
inferior.

Verifique  
•		O	suporte	da	bomba	deverá	ser	inserido	com	segurança.	A	trava	do	suporte	

da bomba deverá fazer um clique quando o suporte for instalado.

Nota 
•		Para	instruções	sobre	a	instalação	do	suporte	IV	e	outras	peças,	consulte	a	

página 25

Instalação em uma haste horizontal Notas 
•	 O	suporte	da	bomba	poderá	ser	instalado	na	direção	vertical	conforme	

mostrado na figura. Observe que a bomba não poderá ser instalada no 
sistema de rack quando o suporte da bomba estiver instalado na direção 
vertical.

•	 Uma	bomba	com	uma	tampa	de	conector	RS-232C	(apenas	TE-LM702)	
poderá gerar dificuldades para instalação em algumas barras horizontais 
dependendo do diâmetro da barra. (Ela poderá ser instalada em um “trilho 
horizontal”.)

•	 Não	instale	a	bomba	na	direção	vertical.

 �Desinstalação do suporte da bomba

Trava do suporte
da bomba

•	 Puxe	a	base	do	suporte	da	bomba	para	baixo	enquanto	
pressiona e segura a trava do suporte da bomba 
(alavanca verde na parte inferior da base do suporte).
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Preparação 

Trava do suporte da bomba

 �Suporte da bomba (Tipo Parafuso)
Knob •	 Gire	o	knob	do		para	fixar	a	bomba	firmemente	ao	

suporte IV.

Nota
•	 Ao	remover	a	bomba	do	suporte	IV	segure	a	unidade	principal	e	gire	o	knob			

no sentido oposto à seta mostrada na figura.

 �O Suporte da bomba de engate rápido TERUFUSION (acessório opcional)

(3)

Knob(2)
Alavanca

(1)

•	 Gire	o	knob	do	suporte	da	bombapara	fixar	a	bomba	
firmemente ao suporte IV.

Notas
•	 Para	fixar		o	suporte	rapidamente,	antes	de	fixá-lo	completamente	no	

suporte IV, puxe e segure a alavanca. (1) Aperte o knob  na direção (2) e 
gire-o (3) para fixar a bomba. (A alavanca não pode ser puxada depois de ter 
fixado a bomba no suporte).

•	 Para	desafixar	o	suporte	da	bomba	do	suporte	IV	rapidamente,	afrouxe	
levemente girando o knob na direção reversa do (3) puxe e segure a 
alavanca (1) e puxe o knob na direção reversa do (2)

•	 Certifique-se	que	o	suporte	da	bomba	está	firmemente	fixado	ao	suporte	IV	e	que	o	mesmo	esteja	estável.	Quando	
estiver transportando a bomba no suporte IV, fique atento, pois  a bomba pode cair  devido a um passo em falso, 
inclinação,	contato	com	objetos	ao	redor,	etc.

Cuidados

•	 Quando	um	suporte	é	usado,	segure	a	bomba	até	que	você	tenha	verificado	que	ela	está	firmemente	fixada	ao	suporte	
IV.

•	 Não	gire	o	knob	enquanto	a	alavanca	esteja	sendo	puxada.	Isso	pode	causar	danos.
•	 Não	puxe	a	alavanca,	embora	tenha	sido	fixada	no	suporte	IV.	Isso	pode	causar	danos.

Cuidados
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Preparação 

Conexão à energia AC

Cabo de energia AC

1)  Conecte firmemente o cabo de energia AC (incluso) na 
entrada AC.

2)  Conecte-o em uma fonte de energia AC com uma conexão 
aterrada.

Verifique  
•	 O	ícone	AC	e	o	ícone	de	bateria	devem	ser	exibidos	na	tela	de	LCD.

Notas 
•	 Mesmo	que	o	produto	esteja	desligado,	se	a	alimentação	AC	estiver	sendo	fornecida,	o	ícone	AC	será	exibido.
•	 A	bateria	poderá	ser	recarregada	mesmo	que	o	produto	esteja	desligado.	O	ícone	de	bateria	(durante	a	recarga)	  será 

exibido.
•	 Se	o	cabo	de	energia	AC	for	desconectado	ou	conectado	com	o	produto	ligado,	a	campainha	soará.
•	 Se	o	cabo	de	energia	AC	for	desconectado	com	o	produto	ligado,	a		tela	de	LCD	ficará	mais	claro	(2	níveis	de	configuração	de	

brilho). Quando o cabo de energia AC for reconectado, o brilho voltará ao modo anterior.

•	 Certifique-se	de	que	a	entrada	AC	e	todas	as	conexões	estejam	limpas	e	secas	antes	do	uso.	Se	houver	umidade	
presente,	certifique-se	de	que	a	alimentação	seja	desligada	e	o	cabo	de	energia	AC	seja	removido	tanto	da	unidade	
principal quando da fonte de alimentação AC e, então, limpe intensamente com um pano seco.

•	 Utilize	o	cabo	de	energia	AC	incluso	e	conecte	à	uma	fonte	de	alimentação	AC	aterrada.
•	 Utilize	uma	fonte	de	energia	AC	aterrada	para	uso	normal.	A	bateria	interna	é	uma	fonte	de	energia	auxiliar	para	quando	a	

fonte de energia AC não estiver adequadamente disponível durante transporte, queda de energia, etc.
•	 Este	produto	deve	apenas	ser	utilizado	com	uma	alimentação	elétrica	suficiente.	Se	a	alimentação	elétrica	não	for	

suficiente, a bateria interna será utilizada para a operação, o que poderá resultar na ausência de alimentação de energia 
em uma situação de emergência.

Cuidados  



27

Preparação 

Operando com a bateria interna

Se o fornecimento de alimentação AC for interrompido durante o uso ou reduzido, a fonte de alimentação será automaticamente 
alterada para a bateria interna. A operação com a bateria interna fica disponível por aproximadamente 5 horas contínuas. (Em 
infusão contínua com taxa de fluxo de 25mL/h em temperatura ambiente de 25° C, com uma bateria nova, recarregada por 8 
horas ou mais com o produto desligado.)
Ao operar com a bateria interna, o brilho da tela de LCD é reduzido em dois níveis.
*  Não havendo alimentação AC, a tela de LCD exibirá um ícone AC. . 

Nível de carga da bateria (exibido em 5 barras) 

5 barras (verde): Aprox. 5 horas 

4 barras (verde): Aprox. 3,5 horas 

3 barras (verde): Aprox. 2,5 horas 

2 barras (verde): Aprox. 2 horas 

1 barra (vermelho): Aprox. 30 minutos (quando o alarme de bateria for 
emitido)

(No caso de uma infusão contínua de solução em uma taxa de fluxo de 25 
mL/h, temperatura ambiente de 25°C, com uma bateria nova recarregada por 8 
horas ou mais com o produto desligado.)

•	 Antes	do	primeiro	uso,	ou	se	permanecer	sem	uso	por	um	longo	período,	conecte	este	produto	à	alimentação	elétrica	
AC aterrada e forneça uma recarga suficiente (8 horas ou mais) enquanto estiver desligado. Se não for suficientemente 
recarregado, este produto poderá não funcionar utilizando a bateria interna durante uma queda de energia, etc.

•	 A	degradação	da	bateria	interna	pelo	tempo	de	uso	causará	horas	de	operação	menores	que	aquelas	indicadas	no	ícone	
de bateria na tela de LCD. A bateria deve ser substituída de forma regular aproximadamente a cada 2,5 a 3 anos. (Como 
o símbolo de cruz piscante no ícone de bateria indica uma falha da bateria ou momento de substituição, utilize-o como 
um indicador da necessidade de substituição da mesma.)

•	 Se	qualquer	falha	for	observada	durante	a	operação	com	a	bateria	interna,	interrompa	imediatamente	o	uso	do	produto	e	
entre	em	contato	com	o	representante	técnico	autorizado	TERUMO.

Cuidados

Notas 
•	 As	horas	de	operação	da	bateria	interna	são	apenas	uma	estimativa.	Uma	vez	que	as	horas	de	operação	reais	podem	ser	

menores, preste maior atenção no status da unidade principal quando a bateria interna estiver em uso.
•	 Quando	o	nível	de	carga	da	bateria	for	reduzido,	o	alarme	de	bateria	soará.
 Imediatamente conecte o cabo de energia AC.
 O alarme continuará soando por aproximadamente 30 minutos antes da infusão ser automaticamente interrompida. (Mesmo 

após parar o som do alarme, o mesmo soará novamente a cada 2 minutos)
	 Caso	nenhuma	ação	seja	tomada,	um	aviso	de	desligamento	aparecerá	e	o	fornecimento	de	solução	será	interrompido.	Então,	

após aproximadamente 3 minutos, o produto será automaticamente desligado.
	 (O	aviso	de	desligamento	continuará	soando	até	que	o	cabo	de	energia	AC	seja	conectado.	Ele	não	poderá	ser	desligado	com	a	

tecla voltar/silenciar.)



41

Abrindo a porta 

Alavanca de
trava da porta 

Porta 

1) Puxe a alavanca de trava da porta para abri-la.

Detector
de oclusão 

2) Verifique 

•	 Se	os	detectores	de	oclusão	movem-se	suavemente	quando	levemente	
pressionados	com	seus	dedos.

•	 Caso	alguma	solução	esteja	aderida	no	equipamento,	o	fornecimento	de	solução	ou	detecção	de	alarme	poderá	não	
operar	corretamente	ou	poderá	interferir	na	operação	normal	da	base	do	suporte	e/ou	do	knob.	Caso	alguma	solução	
esteja	presente,	limpe	imediatamente	com	uma	haste	de	algodão.	

	 Consulte	a	página	110	"Como	limpar	os	componentes".

Cuidado	

Procedimento operacional 
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Procedimento operacional 

Ligando o equipamento
Certifique-se de que o produto esteja adequado à sua finalidade antes de usá-lo.

• Faça o autoteste deste produto sem o equipo instalado e com a porta aberta. Caso contrário, o autoteste não poderá ser 
conduzido adequadamente.

• Verifique a presença de falhas ao realizar o autoteste. Caso uma falha seja encontrada, interrompa imediatamente o seu 
uso e entre em contato com o representante técnico autorizado TERUMO.

Cuidados

1 segundo
ou mais

• Para ligar pressione a tecla liga/desliga (por 1 segundo ou 
mais) com a porta aberta até que a tela com o logo TERUMO 
seja exibida.

Verifique  
Ao ligar o equipamento, as seguintes atividades ocorrem simultaneamente:
• O dedilhamento se move lentamente;
• O logo TERUMO aparece na tela;
• A tela de LCD pisca 3 vezes;
• O indicador de operação pisca repetidamente nas cores vermelha e verde, de forma alternada e então soa um bip.

Indicador de operação

Dedilhamento

Notas
• Quando o período de manutenção configurado no cronômetro de manutenção 

expirar, uma solicitação de manutenção é exibida durante a inicialização. Por 
favor, entre em contato como representante técnico autorizado TERUMO.

• Após o período especificado para o cronômetro de manutenção ter expirado, esta 
tela será exibida a cada inicialização até que a configuração seja alterada.
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Procedimento operacional 

Indicador de operação

Verifique  
• Se a mensagem e a imagem “Feche 

a porta após ajustar o equipo” são 
exibidas na tela de LCD.

• Se o ícone AC  é exibido.
• Se o ícone da bateria é exibido.
• Se o indicador de operação está 

desligado.

Conferindo o equipo de infusão

Equipo de infusão

Tubo auxiliarClipe antifluxo livre Verifique
• Apenas os equipos de infusão dedicados deverão ser utilizados. Consulte a 

página 20 “Equipos de infusão”.
• Verifique a presença de danos no equipo.

A

• Quando o clipe antifluxo livre se fecha com pressão na posição correta 
(A, na figura à esquerda), o sistema de prevenção de fluxo livre executa a 
operação normal. Não mova o equipo para outra posição.

• Não segure o equipo de infusão apenas pelo clipe antifluxo livre. Ele poderá 
se abrir inesperadamente.

Cuidados 

Como abrir o clipe antifluxo livre

Empurre na
direção da
seta

Nota
• Pressione levemente a marca da seta ( ) como mostra a figura à esquerda para 

abrir o clipe antifluxo livre.

• Quando um equipo de infusão for retirado da embalagem, o clipe antifluxo 
livre deverá estar aberto. Caso o clipe esteja fechado, verifique a presença 
de falhas no equipo e no clipe em si.

Cuidado
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Procedimento operacional 

Fechando a porta

Alavanca de
trava da porta

Porta

Configuração correta Configuração errada

Configuração correta Configuração errada

1) Ao fechar a porta, trave-a com a alavanca de trava da porta.

Verifique  
• Se a mensagem “Porta fechada -- gotas/mL” aparece na tela de LCD e então a 

tela é alterada para a tela de fluxo.
(Apenas quando o volume de gotejamento é configurado para -- gotas/mL)
• Quando o sensor de gotas estiver instalado, uma das duas mensagens será 

exibida:
 Volume de gotejamento 20 gotas/mL: “Porta fechada – 20 gotas/mL”
 Volume de gotejamento 60 gotas/mL: “Porta fechada – 60 gotas/mL”

• Se o equipo não está preso na porta.
• Se todos os ícones de sensores estão desligados

• Este produto possui um sistema de segurança, que dificulta o fechamento 
da porta se o equipo não estiver posicionado corretamente (Sistema AIS– 
Conjunto Antiequipo Irregular). Forçar a porta poderá causar danos ao 
dispositivo e/ou equipo.

 Caso a porta esteja difícil de fechar, verifique se o equipo foi corretamente 
instalado ao invés de forçar o fechamento da porta.

Cuidado

Nota
• Caso a porta for fechada sem o clipe antifluxo livre estar inserido, o ícone antifluxo 

livre será exibido. Antes de reinstalar o equipo, certifique-se de que a pinça 
rolete esteja fechada, então abra a porta e insira o clipe antifluxo livre na unidade 
antifluxo livre.







-
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Procedimento operacional 

Iniciando a infusão

Tecla iniciar

Indicador de operação (piscando na cor verde)

• Verifique a configuração de fluxo e pressione a tecla iniciar 
para começar a infusão.

Notas
• A campainha toca.
• Indicador de operação pisca na cor verde.
• O gotejamento dentro da câmara se inicia.
• O volume infundido aumenta e o tempo remanescente diminui como mostrado 

abaixo.

Visualização de volume
infundido

Tempo remanescente

Notas
• Quando a bomba estiver totalmente configurada, porém não for iniciada depois de 

2 minutos, será exibido na tela a mensagem de iniciar (amarelo) e o alarme soará.
• Utilize a função modo de espera (consulte página 47) caso queira estender o 

temporizador para o lembrete de iniciar.

Quando a infusão não puder ser iniciada
O alarme soará e o seguinte aviso será exibido (Para obter mais detalhes, consulte a página 113 “Diagnóstico e resolução de 
problemas”).

Alarme de ausência de fluxo (amarelo)
O fluxo ainda não foi configurado. Configure o fluxo e pressione a tecla iniciar 
novamente.

Alarme de ausência de VTBI (amarelo)
O VTBI ainda não foi configurado. Configure o VTBI e pressione a tecla iniciar 
novamente.

Alarme de comparação entre volume VTBI/fluxo (amarelo)
Quando o fluxo excede o VTBI. Verifique o volume e caso a configuração esteja 
correta, pressione novamente a tecla iniciar por 2 segundos ou mais para começar a 
infusão.
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Procedimento operacional 

Término da infusão

A mensagem “Infusão Completa” pisca na tela e o alarme soa, quando o volume infundido atinge o VBTI.

Tecla
Voltar/silenciar

Indicador de operação (piscando na cor verde)

1) Pressione a tecla voltar/silenciar duas vezes para 
interromper o alarme e voltar à tela de fluxo.

Notas
• O volume infundido atinge a configuração de VTBI.
• O indicador de operação pisca na cor verde.
• A tela é alterada para a tela de fluxo (função KVO).

   Função de manter a veia aberta (KVO – Keep Vein Open)
Quando o volume atinge o VTBI, a função KVO é ativada para evitar a formação de trombos e assim o fluxo é automaticamente 
alterado para 1,00 mL/h. Caso o fluxo configurado seja menor que o fluxo da função KVO, a infusão continua com o fluxo 
configurado previamente. Caso deseje alterar o fluxo da função KVO, entre em contato com representante técnico autorizado 
TERUMO.

Notas
• O KVO é um fluxo menor pré-ajustado para manter a conexão do paciente aberta.
• Observe que a sigla KOR (Keep Open Rate –Manter Fluxo Aberto) também é normalmente utilizada no lugar de KVO.
• De acordo com a IEC 60601-2-24, cláusula 2.116, a sigla KVO é normalmente utilizada como sinônimo de KOR.

• No caso de infusão sem configuração do VTBI (“----.--”: ilimitado), a bomba não será interrompida até que um alarme seja 
emitido. A bomba deverá ser interrompida antes que a solução termine. Recomendamos configurar o valor de VTBI um 
pouco abaixo do volume do frasco de solução.

Cuidado

Indicador de operação

Tecla
parar

2)  Pressione a tecla parar para cancelar a função de manter a 
veia aberta (KVO) e a operação será interrompida.

Verifique  
• Se o indicador de operação está desligado.
• Se o gotejamento foi interrompido.











-
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Outros procedimentos operacionais

Tecla
confirmar

4) Pressione a tecla confirmar para definir a alteração para o 
modo de dose.

Nota
• A visualização da unidade selecionada é alterada para azul escuro.

5)  Quando a mensagem “Alterar modo de dose?” for exibida, 
pressione a tecla confirmar.

Botão Seletor

Tecla confirmar

Aumenta o valor

Diminui o valor

6)  A diluição e peso são exibidos para que possam ser 
alterados caso seja necessário. Para cada um destes itens, 
gire o botão seletor para ajustar o valor e pressione a tecla 
confirmar para definir a nova configuração.

7)  Quando a mensagem “OK?” for exibida, pressione a tecla 
confirmar para definir todas as novas configurações.

Tela de entrada
de parâmetros

Tela de entrada de parâmetrosTela de entrada de diluição
(Concentração do medicamento)

Tela de entrada de peso corporal

Notas
• A transição de telas é feita pressionando a tecla confirmar conforme descrito. (As 

telas de entrada de parâmetros são exibidas na ordem acima).
• Quando a tecla voltar/silenciar é pressionada na “tela de entrada de parâmetros”, ela 

retorna à tela do menu anterior.
• Quando a tecla voltar/silenciar é pressionada antes da inserção de parâmetros, ela 

retorna à “tela de entrada de parâmetros”.
 Quando a tecla voltar/silenciar é pressionada após a inserção de parâmetros, a 

mensagem “Voltar à página anterior?” é exibida na tela de LCD. Ao pressionar a 
tecla confirmar, a entrada do parâmetro é cancelada e retornará à “tela de entrada de 
parâmetros”.

• Após completar a configuração, pressione a tecla de seleção de tela até que a aba de 
informações  seja selecionada. As informações de configuração aparecerão (além 
do modo de dose mL/h).

• Diluição e concentração da droga têm o mesmo significado.





-

-



-
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Outros procedimentos operacionais

Tecla
confirmar

7)  Pressione a tecla confirmar.

Notas
• A tela será alterada para a tela de informações da droga na biblioteca selecionada, 

tal como a faixa de configuração da taxa de dose e unidade de dose.

Nome da
drogaMarcação de cor

Código da
droga

Diluição Faixa de configuração
de volume de dose

• Informações mais detalhadas poderão ser exibidas girando o botão seletor ou 
pressionando a tecla de seleção de tela.

Modo de dose avançada disponível / 
modo de dose combinada para

a biblioteca selecionada

• Consulte o software dedicado de edição (Gerenciador de biblioteca de drogas 
TERUFUSION ou Pacote de software TERUFUSION) para saber mais sobre como 
configurar informações detalhadas (ex.: faixa de configuração da taxa de dose e 
unidade de dose).

Tecla
confirmar

8)  Verifique as informações detalhadas e pressione a tecla 
confirmar.

Notas
• Aconselhamentos clínicos serão exibidos. (* caso algum aconselhamento clínico 

tenha sido configurado).

Aconselhamento clínico

• Aconselhamento clínico é uma função para a visualização de uma mensagem de 
precauções sobre a droga selecionada.

 Consulte o software dedicado de edição (Gerenciador de biblioteca de drogas 
TERUFUSION ou Pacote de software TERUFUSION) para saber mais sobre como 
configurar o aconselhamento clínico para cada medicamento.
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Outros procedimentos operacionais

Tecla
confirmar

 

9)  Quando a mensagem “Alterar modo de dose?” for exibida 
na tela de LCD, pressione a tecla confirmar novamente.

Verifique
• Se a tela da biblioteca selecionada aparece.

Botão Seletor

Aumenta o valor

Diminui o valor

10)  A diluição e peso são exibidos para que possam ser 
alterados se necessário. Para cada um destes itens, gire 
o botão seletor para ajustar o valor e pressione a tecla 
confirmar para definir a nova configuração.

Tela de entrada
de parâmetros

Tela de entrada de parâmetrosTela de entrada de diluição
(Concentração da droga)

Tela de entrada de peso corporal

Notas
• A transição de telas é feita pressionando a tecla confirmar conforme descrito. (As telas de entrada de parâmetros são exibidas 

na ordem acima).
• Quando a tecla voltar/silenciar é pressionada na “tela de entrada de parâmetros”, ela retorna à tela do menu anterior.
• Quando a tecla voltar/silenciar é pressionada antes da inserção de parâmetros, ela retorna à “tela de entrada de parâmetros”.
• Quando a tecla voltar/silenciar é pressionada após a inserção de parâmetros, a mensagem “De volta à página anterior?” é 

exibida na tela de LCD. Ao pressionar a tecla confirmar, a entrada de parâmetro é cancelada e retornará à “tela de entrada de 
parâmetros”.

• A configuração de diluição só é possível quando a diluição padrão da biblioteca é 0,00 (não configurada).
• O valor de concentração não pode ser alterado manualmente se o valor padrão estiver especificado na biblioteca.
• As faixas de configuração de diluição e peso são as seguintes:
 Diluição: 0,01 a 999,00
 Peso: 0,1 a 300,0 kg
• O peso e diluição especificados são apagados quando a unidade de dose/biblioteca são alteradas ou quando o equipamento é 

desligado.
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Outros procedimentos operacionais

Tecla
confirmar

11) Selecione “OK?” e pressione a tecla confirmar.

Nota
• A tela da configuração de fluxo é exibida.

Tela da biblioteca

Marcação de cor

Ícone de modo de dose avançada 

Ícone do modo de dose combinada Fluxo (mL/h)
O fluxo (mL/h) é automaticamente calculado a partir
da taxa de dose específica, diluição e peso.

Taxa de dose

Unidade de dose

Nome da droga

• Marcação de cor
 Seleção entre 16 cores disponíveis.
 Consulte o software dedicado de edição (Gerenciador de biblioteca de drogas TERUFUSION ou Pacote de software 

TERUFUSION) para saber mais como sobre configurar o modo de dose avançada e marcação de cor.
• Ícone do modo de dose avançada
 Exibição do ícone de indicação do modo de dose avançada.

 
Modo de dose avançada

O ícone é exibido quando os modos de dose avançados podem ser selecionados. Para obter mais detalhes 
sobre cada modo de dose, consulte o “Gerenciador de biblioteca de drogas TERUFUSION” ou “Pacote de 
software TERUFUSION”.

Nota
• Caso nenhum modo de dose avançada seja configurado, o ícone de modo de dose avançado não será 

exibido.

Modo de intervalo/
intermitente

Duas taxas específicas de dose são alternadamente fornecidas em
intervalos regulares pelo número especificado de vezes.

Modo de múltiplos níveis
A velocidade de infusão aumenta ou diminui em níveis específicos.

Modo iniciar com atraso
A infusão começa após o término do período de tempo especificado.

Modo de dose combinada

Para obter mais detalhes, entre em contato com o representante técnico 
autorizado TERUMO.
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Outros procedimentos operacionais

Notas
• Após o término da programação, pressione a tecla de seleção de tela até que a aba de informações  seja selecionada. 
 A informação da programação aparece.
• “Modo de dose combinada”, que poderá ser utilizado em combinação com um sistema 

de rack (acessório opcional) está disponível na biblioteca. Entre em contato com o 
representante técnico autorizado TERUMO para obter mais detalhes.

• “Alarme de pressão” está disponível na biblioteca como uma função de segurança.
 Consulte o software dedicado de edição “Gerenciador de biblioteca de drogas 

TERUFUSION ou Pacote de software TERUFUSION” ou entre em contato com o 
representante técnico autorizado TERUMO para obter mais detalhes.

• “Função de Supervisão” está disponível na biblioteca como uma função especial. Veja 
“Gerenciador de biblioteca de drogas TERUFUSION ou Pacote de software TERUFUSION” 
ou entre em contato com o representante técnico autorizado TERUMO para obter mais 
detalhes.

Botão Seletor

Aumenta o valor

Diminui o valor

12)  Gire o botão seletor para ajustar a dose.

Notas
• O resultado do cálculo de fluxo deverá estar dentro da faixa de configuração de 

fluxo.

Taxa de dose

• A faixa da taxa de dose é a seguinte:
 Dose: 0,01 a 999,00
• O fluxo (mL/h) é automaticamente calculado a partir da diluição especificada, peso 

e taxa de dose e será exibido na tela de fluxo.
• Caso o fluxo atinja o limite flexível mínimo ou máximo, a mensagem de 

confirmação “Limite flexível mínimo atingido, substituir?” ou “Limite flexível 
máximo atingido, substituir?” será exibida na tela de LCD.

• Caso o fluxo atinja o limite fixo mínimo ou máximo a mensagem de confirmação 
“Este é o limite fixo mínimo” ou “Este é o limite fixo máximo” será exibida na tela 
de LCD.

• Ao utilizar a função de modo de biblioteca de drogas (apenas TE-LM800), a configuração 
não poderá assumir um resultado para o cálculo de fluxo que esteja fora da faixa de 
configuração e, portanto, deverá ser reconfigurado. [----,--] ou [0,00] serão exibidos, não 
permitindo a infusão.

Cuidado

Botão Seletor

Tecla de seleção de Tela

Aumenta o valor

Diminuir o
valor

13)  Pressione a tecla de seleção de tela e gire o botão seletor 
para configurar o VTBI.

Nota
• Para obter mais informações sobre a configuração de VTBI, consulte a página 37 

“Configurando o VTBI”.



-

-
-

- -

-
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Alterando as configurações no menu

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 4)  Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar LIGADA.

Nota
• Girar o botão seletor ou pressionar a tecla de seleção de tela moverá o quadro 

branco.

Tecla
confirmar

5)  Pressione a tecla confirmar ou a tecla voltar/silenciar para 
confirmar a seleção.

: Confirma e retorna à tela de taxa de fluxo.

: Confirma e retorna à tela anterior.

Nota
• Para cancelar a edição, selecione o valor original e pressione a tecla voltar/

silenciar para retornar à tela de menu.

Verifique  
• Se o ícone de trava de teclado  aparece na tela de ícones de status.
• Se a mensagem de trava do teclado aparece quando o botão seletor ou uma tecla (que não seja a tecla de iniciar ou a tecla liga/

desliga) é operado.

Ícone de trava de teclado
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Alterando as configurações no menu

Bolus

 Bolus manual
Há duas formas para selecionar o bolus, por meio do menu ou pressionando a tecla purgar enquanto pressiona a tecla voltar/
silenciar.
Além disso, cada vez que a tecla purgar é pressionada enquanto a tecla voltar/silenciar está pressionada, pode-se alternar entre 
bolus manual e bolus programável.

1) O VTBI foi configurado.

2 segundos
ou mais 

Tecla de 
seleção de 
tela

2) Pressione e segure a tecla de seleção de tela por 2 
segundos ou mais para exibir a tela de menu 1.

Nota
• A tela de menu 1 será exibida e os ícones estarão prontos para serem 

selecionados.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 3) Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar a aba de bolus .

Aba de bolus

Tecla
confirmar

4) Pressione a tecla confirmar.

Nota
• A configuração existente (azul claro) é alterada para o status selecionado (azul 

escuro).
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Alterando as configurações no menu

Tecla
confirmar

5) Pressione a tecla confirmar para definir a seleção.

Nota 
• A configuração de taxa de fluxo de bolus atual aparece na tela.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 6) Gire o botão seletor para configurar a taxa de fluxo de 
bolus.

Nota
• A taxa de fluxo de bolus pode ser configurada em 100 mL/h na seguinte faixa de 

valores.
 Quando não estiver utilizando o sensor de gotas:
 100.00 a 1200.00 mL/h
 Quando estiver utilizando o sensor de gotas:
 20 gotas/mL: 100.00 a 1200.00 mL/h
 60 gotas/mL: 100,00 a 300,00 mL/h

Ícone de bolus

Indicador de operação (pisca na cor verde)

Tecla purgar

Bolus enquanto a
tecla é pressionada

7) Pressione e segure a tecla purgar para iniciar o bolus.

Notas
• O indicador de operação piscará em verde.
• O volume de bolus infundido aumentará.
• Um bip soará durante a infusão.

Volume infundido de bolus 
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Alterando as configurações no menu

Volume infundido

8) Libere a tecla purgar para interromper o bolus.

Notas
• Se a tecla purgar for pressionada novamente dentro de 1,5 segundos após ser 

liberada, o bolus manual continuará e a exibição do volume de bolus infundido 
será mantido. Se exceder 1,5 segundos depois que a tecla purgar foi liberada, 
retornará à tela de taxa de fluxo.

• Enquanto a tecla purgar é pressionada, a tela de volume infundido exibirá o 
volume de bolus infundido. Quando a tecla purgar é liberada, a exibição mostrará 
a soma do volume infundido. (O volume de bolus infundido é somado ao volume 
de solução infundida).

• Quando o bolus durante a infusão for concluído, a infusão é retomada na mesma 
taxa de fluxo anterior à infusão do bolus.

• A configuração de dose (taxa de fluxo) de bolus manual permanece estabelecida 
e será utilizada quando o próximo bolus manual for realizado, até que o 
equipamento seja desligado ou o modo de dose seja alterado.

 Bolus programável
Configurar o bolus de VTBI e o tempo do bolus do VTBI automaticamente habilitam o cálculo da taxa de fluxo (mL/h) e realiza a 
infusão do bolus sem pressionar a tecla purgar. (Função bolus programável)
Para liberar a função Bolus programável, contate o representante técnico autorizado TERUMO.

1) O VTBI foi configurado.

2 segundos
ou mais 

Tecla de 
seleção de 
tela

2) Pressione e segure a tecla de seleção de tela por 2 
segundos ou mais para exibir a tela de menu 1.

Nota
• A tela de menu 1 será exibida e os ícones estarão prontos para serem 

selecionados.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 3) Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar a aba de bolus .

Aba de bolus
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Tecla
confirmar

4) Pressione a tecla confirmar.

Nota
• A configuração existente (azul claro) é alterada para o status selecionado (azul 

escuro).

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 5) Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar o bolus programável.

Tecla
confirmar

6) Pressione a tecla confirmar.

Notas
• A tela de configuração de bolus aparece.

• Quando a tela de taxa de fluxo é exibida, a tela de bolus programável pode ser 
exibida ao pressionar e segurar a tecla voltar/silenciar e pressionar a tecla purgar 
duas vezes.

Botão Seletor

Aumenta o valor

Diminui o valor

7) Gire o botão seletor para configurar o bolus do VTBI.

Nota 
• O bolus do VTBI de pode ser configurado dentro da faixa abaixo.
 VTBI: 0,01 a 999,00.







-

-



-













82

Alterando as configurações no menu

Ajustar o volume dos alarmes

O volume do alarme, o volume de operação e o volume de conexão/desconexão do cabo de energia AC podem ser configurados 
em 4 níveis.

Tipo Configuração de volume Configuração padrão Nota
Volume do alarme 1 a 3, Crescente 2

0 (muito baixo), 1 (baixo), 2 (médio), 
3 (alto), crescente (1  2  3 é 
repetido) 

Volume de operação das teclas 0 a 3 1

Alarme de conexão do cabo de 
energia AC 

0 a 3 0

Tecla de seleção de tela  
Tecla de
voltar/silenciar

2 segundos
ou mais 

1)  Com a tecla voltar/silenciar pressionada, pressione e 
mantenha pressionada (por 2 segundos ou mais) a tecla de 
seleção de tela para mostrar a tela 2 do menu.

Nota 
•  A tela do menu 2 será exibida e os ícones estarão prontos para serem 

selecionados.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 2) Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar a aba do volume  .

Aba de volume

Valor de configuração atual 

Tecla
confirmar

3)  Pressione a tecla confirmar.

Nota 
•  O quadro branco será exibido.
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Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 4)  Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar um item a ser alterado.

Tecla
confirmar

5)  Pressione a tecla confirmar para definir a seleção.

Nota
•  A visualização do item a ser alterado foi exibida.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 6)  Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar o volume.

Notas 
•  Girar o botão seletor ou pressionar a tecla de seleção de tela moverá o quadro branco.
• Quando o cursor for colocado  no nível desejado, o som será audível.
• Caso o alarme escolhido for o “Crescente”, todos os 3 níveis de volume são demonstrados.

Volume do alarme Volume de operação das teclas Alarme de conexão do cabo de energia AC
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Tecla
confirmar

7)  Pressione a tecla confirmar ou a tecla voltar/silenciar para 
confirmar a seleção.

: Confirme e volte para a tela anterior. /

Verifique  
• Se o volume selecionado foi exibido.

2 segundos
ou mais 

Tecla de 
seleção de 
tela

8)  Pressione e segure (por 2 segundos ou mais) a tecla de 
seleção de tela para retornar à tela de fluxo.
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 Durante a alteração de configurações
10) Pressione a tecla confirmar para configurar um dia e hora específicas, sem definição de 

segundos (padrão: 00 s).

    

 Caso qualquer modificação seja exigida
10) Pressione a tecla voltar/silenciar e então a mensagem “Voltar à página anterior?” será exibida, 

pressione novamente a tecla voltar/silenciar. Retorne ao passo 4) e gire o botão seletor para 
selecionar um item a ser alterado.

 Para cancelar as configurações
10) Pressione a tecla voltar/silenciar e então a mensagem “Voltar à página anterior?” será exibida, 

pressione a tecla confirmar para retornar à tela anterior sem confirmar a alteração.



-

-



-
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Ambiente de comunicação (apenas TE-LM800)

A rede de área local sem fio poderá ser LIGADA/DESLIGADA e o ambiente de comunicação poderá ser configurado. Até 10 
ambientes de comunicação poderão ser registrados.

 Configuração de ambiente de comunicação
Para obter mais detalhes sobre como registrar a configuração do ambiente de comunicação na unidade da bomba, entre em 
contato com o representante técnico autorizado TERUMO.

Tecla de seleção de tela  
Tecla de
voltar/silenciar

2 segundos
ou mais 

1)  Com a tecla voltar/silenciar pressionada , pressione e 
segure (2 segundos ou mais) a tecla de seleção de tela para 
exibir a tela do menu 2.

Nota 
•  A tela do menu 2 será exibida e os ícones estarão prontos para serem 

selecionados.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 2) Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar a aba de ambiente de comunicação  . 

Tecla
confirmar

3)  Pressione a tecla confirmar.

Nota
•  O status muda da seleção de ícone (azul claro) para o item selecionado (quadro 

branco).
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Tecla
confirmar

4)  Verifique se o item “Seleção do modo de comunicação” está 
selecionado e então pressione a tecla confirmar.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 5)  Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de 
tela para selecionar o ambiente de comunicação que 
desejar configurar na lista de ambientes de comunicação 
registrados.

Notas
• Girar o botão seletor ou pressionar a tecla de seleção de tela moverá o quadro 

branco.
• Os ambientes de comunicação especificados são restritos dependendo da 

configuração do perfil.

Tecla
confirmar

6)  Pressione a tecla confirmar ou a tecla de voltar/silenciar 
para confirmar a seleção.

: Confirme e volte para a tela anterior. /

Verifique:  
• Se o nome do ambiente de comunicação configurado está sendo exibido na parte 

superior direita da tela de configuração do ambiente de comunicação.

Número do ambiente
de comunicação

2 segundos
ou mais

Tecla de
seleção de
tela

7)  Pressione e segure (2 segundos ou mais) a tecla de seleção 
de tela para retornar à tela de fluxo.
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 Configuração para LIGAR/DESLIGAR a rede de área local sem fio
1)  Siga aos passos de 1) a 3) de “Configuração de ambiente de 

comunicação” (página 95) para exibir a tela de configuração 
do ambiente de comunicação.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 2)  Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar rede de área local sem fio.

Nota 
• Girando o botão seletor ou pressionando a tecla de seleção de tela, o quadro 

branco será movido.

Tecla
confirmar

3)  Pressione a tecla confirmar.

Botão Seletor

Tecla de seleção de tela 4)  Gire o botão seletor ou pressione a tecla de seleção de tela 
para selecionar LIGADA/ DESLIGADA.

Notas 
• As configurações anteriores foram selecionadas (azul escuro).
• Girando o botão seletor ou pressionando a tecla de seleção de tela, o quadro 

branco será movido.
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Tecla
confirmar

5)  Pressione o botão de confirmação ou botão de voltar/
silenciar para confirmar a seleção.

: Confirme e volte para a tela anterior. /

Verifique  
• Se a configuração da rede de área local sem fio está sendo exibida.

2 segundos
ou mais 

Tecla de 
seleção de 
tela

6)  Pressione e segure (2 segundos ou mais) a tecla de seleção 
de tela para retornar à tela de fluxo.



- -
-





















- -
-
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Diagnóstico e resolução de problemas 

 Alarme de ar na linha

 

 asuaC aicnêrrocO Ação 
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  A solução terminou. •  Caso deseje continuar a infusão, substitua a solução e 
reinicie a infusão segundo os procedimentos usuais.

• Para finalizar a infusão, feche a pinça rolete do equipo, 
abra a porta, solte a pinça do tubo e remova-o.

•  Ar no equipo de infusão. •  Retire o equipo de infusão da bomba e coloque-o em 
posição na vertical, dê leves toques para levar o ar até 
a câmara de gotejamento.

•  O equipo de infusão não foi 
instalado corretamente.

• A porta foi fechada sem 
instalar o equipo de infusão.

•  Reinstale o equipo de infusão
corretamente.

•  O detector de ar na linha está 
sujo.

•  Caso o detector de ar na linha esteja sujo, limpe-o com 
uma haste flexível de algodão ou pano úmido (não 
encharcado). 

•  Um equipo de infusão além 
dos especificados está sendo 
utilizado.

•  Caso um equipo de infusão além dos especificados 
esteja sendo utilizado, substitua-o pelo equipo de 
infusão dedicado.

•  A linha anterior à bomba de 
infusão está oclusa.

•  Consulte a página 115 “Alarme de oclusão anterior”.

• Permita que a solução se adeque à temperatura ambiente antes do uso. Caso seja utilizada em temperaturas baixas, 
bolhas de ar serão produzidas devido à evaporação do ar e isto causará a ocorrência frequente de alarmes de ar na linha.

Cuidado 

Nota 
•  Caso deseje alterar a sensibilidade de detecção de ar na linha, consulte “Ajustar a sensibilidade de ar na linha” (páginas 65 e 

66).
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 Alarme de oclusão anterior

 

 asuaC aicnêrrocO Ação 
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  A linha anterior à bomba de 
infusão está oclusa. (Um 
equipo de infusão rachado/
esmagado ou a oclusão na 
linha de infusão poderá ser a 
causa).

•  Desinstale o equipo de infusão, inspecione-o e elimine 
a causa da oclusão.

•  Um equipo de infusão além 
dos especificados está sendo 
utilizado. 

•  Caso um equipo de infusão além dos especificados 
esteja sendo utilizado, substitua-o pelo equipo de 
infusão dedicado.

•  O equipo de infusão não foi
instalado corretamente.
• A porta foi fechada sem que 

o equipo de infusão fosse 
instalado.

•  Reinstale o equipo de infusão corretamente.

 Alarme de oclusão posterior

 

 asuaC aicnêrrocO Ação 
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  A linha posterior à bomba 
de infusão está oclusa. (Um 
equipo de infusão rachado/
amassado, obstrução do filtro, 
cateter intravenoso ou a linha 
de infusão poderão ser a 
causa).

•  Retire o equipo de infusão, inspecione-o e elimine a 
causa da oclusão.

•  Um equipo de infusão além 
dos especificados está sendo 
utilizado.

•  Caso um equipo de infusão além dos especificados 
esteja sendo utilizado, substitua-o pelo equipo de 
infusão dedicado.

•  O equipo de infusão não foi 
instalado corretamente.

• A porta foi fechada sem que o 
equipo de infusão

•  Reinstale o equipo de infusão
corretamente.

Notas 
•  Um alarme de oclusão posterior poderá ser ativado sob as seguintes condições, até mesmo quando o produto estiver operando 

corretamente:
• Medicamento com alta viscosidade.
• A linha de infusão é estreita.
• O fluxo é alto.
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 Alarme de anormalidade de fluxo (somente se o sensor de gotas estiver instalado).

 

 asuaC aicnêrrocO Ação 
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  Um equipo de infusão além 
daqueles especificados está 
sendo utilizado.

• Caso um equipo de infusão além daqueles 
especificados esteja sendo utilizado, substitua-o pelo 
equipo de infusão dedicado.

•  Ocorrência de oclusão. • Inspecione o equipo de infusão e elimine a causa da 
oclusão (Remova o equipo se necessário).

•  O equipo pressionado pelo 
dedilhamento permanece 
achatado e não retoma sua 
forma normal.

•  Verifique se o equipo recupera seu aspecto normal. 
Caso não recupere, mude seu posicionamento na 
bomba.

•  Solução com alta viscosidade 
(ex.: injeção de glicose) ou 
baixa viscosidade está sendo 
infundida.

•  Retire o sensor de gotas, pois o mesmo não
opera corretamente com a solução empregada.

•  O sensor de gotas não está 
instalado na posição correta 
para detecção de gotejamento 
de solução.

• Instale o sensor de gotas na câmara de gotejamento 
corretamente

 (Consulte os procedimentos operacionais no manual do 
operador do sensor de gotas). Caso a parte em contato 
da câmara de gotejamento esteja molhada, limpe-a 
com um pano seco.

•  O volume de gotejamento do 
equipo de infusão não está 
configurado corretamente.

• Configure o volume correto de gotejamento. Consulte a 
página 67 “Ajustar o volume de gotejamento”.

• O sensor de gotas foi retirado 
durante a infusão.

• Verifique a posição e conexão do sensor de gotas.

•  O sensor de gotas está sujo. •  Limpe o sensor de gotas conforme descrito no manual 
do sensor de gotas e fixe-o novamente à câmara de 
gotejamento.
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 Alarme de Vazio (somente quando o sensor de gotas está instalado).

 

 asuaC aicnêrrocO Ação 
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  A solução terminou. •  Caso deseje continuar a infusão, substitua a solução e 
reinicie a infusão segundo os procedimentos usuais.

• Para finalizar a infusão, feche a pinça rolete do equipo, 
abra a porta, solte a pinça do tubo e remova-o.

•  Ocorrência de oclusão •  Inspecione o equipo de infusão e elimine a causa da 
oclusão (Remova o equipo se necessário). 

•  Um equipo de infusão além 
daqueles especificados está 
sendo utilizado.

•  Caso um equipo de infusão além daqueles 
especificados esteja sendo utilizado, substitua-o pelo 
equipo de infusão dedicado.

•  O sensor de gotas não está 
instalado corretamente.

•  Consulte a seção “Instalando o sensor de gotas” e 
instale-o corretamente.

•  O sensor de gotas está sujo. •  Limpe o sensor de gotas conforme descrito no manual 
do sensor de gotas e reinstale-o novamente na câmara 
de gotejamento. 

•  O equipo pressionado pelo 
dedilhamento permanece 
achatado e não retoma sua 
forma normal.

•  Verifique se o equipo recupera seu aspecto normal. 
Caso não recupere, mude seu posicionamento na 
bomba.

•  O volume de gotejamento do 
equipo de infusão não está 
configurado corretamente.

•  Configure o volume correto de gotejamento. Consulte a 
página 67 “Ajustar o volume de gotejamento”.

 Alarme de Fluxo Livre (somente quando o sensor de gotas estiver instalado).

 

 asuaC aicnêrrocO Ação 
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  Ocorrência de fluxo livre. •  O equipo de infusão não está instalado

•  O conjunto de infusão não foi 
instalado corretamente. 

•  Reinstale o equipo de infusão corretamente.

•  Um equipo de infusão além 
daqueles especificados está 
sendo utilizado.

•  Caso um equipo de infusão além daqueles 
especificados esteja sendo utilizado, substitua-o pelo 
equipo de infusão dedicado.

•  O sensor de gotas não 
funciona corretamente devido 
à sujidade.

•  Limpe o sensor de gotas conforme descrito em 
seu manual e instale-o novamente à câmara de 
gotejamento.
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 Erro de deslocamento do sensor de gotas (somente quando está instalado).

 

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  O conector do sensor de gotas 
não está conectado à unidade 
principal durante a infusão da 
solução.

• Verifique a conexão do sensor de gotas.

•  O sensor de gotas está
desconectado internamente.

• Entre em contato com o representante técnico 
autorizado TERUMO.

 Alarme da porta 

 

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  A porta está aberta •  Feche a porta e trave-a utilizando a alavanca de trava 
da porta.

 Alarme de pressão (TE-LM800 apenas)

  

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor verde.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Fornece solução.

•  A pressão interna da linha de 
infusão passou por um rápido 
aumento ou redução.

•  Devido a uma possível falha na linha de infusão ou 
no local da punção. Interrompa a infusão e elimine a 
causa.

Nota
• Este alarme é efetivo apenas quando o alarme de pressão foi configurado na biblioteca de drogas.
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 Alarme de ausência de fluxo

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: 

Desligado
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Permanece
interrompida.

•  A tecla iniciar foi pressionada sem 
a configuração do fluxo.

•  Insira o fluxo e pressione a tecla iniciar para 
começar a infusão.

•  O fluxo excede 300 mL/h quando 
a configuração do volume é 
alterada de 20 gotas/mL para 60 
gotas/mL durante a utilização do 
sensor de gotas.

•  Corrija a configuração do fluxo e inicie a infusão.

 Alarme ausência de VTBI

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: 

Desligado
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Permanece 

interrompida.

•  A tecla iniciar foi pressionada sem 
a configuração do VTBI.

•  Insira o VTBI e pressione a tecla iniciar para 
começar a infusão.

•  A tecla iniciar foi pressionada 
com as configurações de volume 
infundido ≥ ao do VTBI.

•  Apague o volume infundido ou insira um novo valor 
de VTBI e pressione a tecla iniciar para começar a 
infusão.

 Alarme de comparação VTBI/fluxo

  

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: 

Desligado
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Permanece
interrompida.

•  A tecla iniciar foi pressionada 
com as configurações de fluxo ≥ 
ao VTBI.

• Verifique os valores de configuração do fluxo e do 
VTBI. Caso não estejam corretos, corrija-os e inicie a 
infusão. Caso estejam corretos, pressione e segure a 
tecla iniciar para começar a infusão.
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 Alarme de Completo

 

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: Pisca na 

cor verde.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: É alterada para a função 

de manter a veia aberta (KVO) e 
continua a infusão.

•  O volume infundido 
atingiu o valor de VTBI.

•  Uma operação normal quando o VTBI é configurado.
• Pressione a tecla parar para interromper a infusão na função KVO.

  Lembrete de iniciar

 

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: Desligado
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Permanece interrompida.

•  O produto, após ter 
sido programado, foi 
deixado parado por 2 
minutos ou mais.

•  Caso queira atrasar a operação por algum tempo, pressione e segure 
a tecla voltar/silenciar por 2 segundos ou mais para configurar o 
equipamento para modo de espera. (Consulte a página 47)

• Verifique os valores de configuração do fluxo e VTBI, e pressione a tecla 
iniciar para começar a infusão.

 Alarme de Bateria 

 

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

amarela.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor verde (durante a infusão) 
ou está desligado (infusão 
interrompida).

• Campainha: Ativada.
• Bomba: Continua a infusão ou 

permanece parada (infusão 
interrompida).

• Capacidade baixa da bateria 
(aproximadamente 30 minutos), 
nível baixo da bateria ou a energia 
da bateria está reduzida.

• Conecte a fonte de energia AC ou ao Sistema de rack padrão 
TERUFUSION.

* Ao utilizar o sistema de rack, consulte seu manual do 
operador.
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 Aviso de desligamento 

Ocorrência Causa Ação
•  Tela de LCD: Pisca na cor 

vermelha.
• Indicador de operação: Pisca 

na cor vermelha.
• Campainha: Ativada.
• Bomba: Interrompida.

•  A bateria não tem energia 
remanescente.

•  Conecte a fonte de energia AC ou ao Sistema de rack 
padrão TERUFUSION.

* Ao utilizar o sistema de rack, consulte seu manual do 
operador.

 Realarme
Ocorrência Causa Ação

•  Tela de LCD: Pisca em cores 
iguais aos alarmes.

• Indicador de operação: iguais 
aos respectivos alarmes.

• Campainha: Ativada.
• Bomba: Sem alteração de 

status.

•  A operação não foi iniciada 
dentro de 2 minutos após o 
alarme ter sido silenciado.

•  Obedeça às ações corretivas de cada alarme.

 Cronômetro de manutenção
Ocorrência Causa Ação

• O indicador do cronômetro
de manutenção  se acende.

•  Indica necessidade de serviço 
de manutenção.

•  Entre em contato com o representante técnico 
autorizado TERUMO. Consulte a página 87 “Ajustar 
Cronômetro de manutenção”.

  Função de detecção de energia AC
Ocorrência Causa Ação

•  A bomba não liga mesmo com 
a energia AC conectada. •  O ícone AC  não é exibido

mesmo após o cabo de
energia AC ter sido conectado.

•  Verifique a conexão do cabo de energia AC à bomba e 
à fonte de energia.

•  O cabo de energia AC está 
danificado.

• O cabo de energia AC está 
desconectado internamente.

•  Substitua o cabo de energia AC.
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