
Alaris™ GW 800 volumetrische pomp
Eenvoudig en betrouwbaar 

De druk om tijd en kosten te besparen in de zorgverlening 
neemt dagelijks toe. De Alaris™ GW 800 volumetrische pomp 
helpt patiënten sneller, veiliger en efficiënt te verzorgen.

Verbetert de efficiëntie van de workflow
De compacte Alaris GW 800 pomp 
verbetert de efficiëntie van de workflow. 
De pomp is eenvoudig te programmeren en 
maakt het mogelijk om de over een 
bepaalde periode te infunderen volumes in 
te stellen. De verpleegkundigen kunnen de 
infusies ook meer voorspelbaar beheren en 
de toediening van de medicatie zo nodig 
versnellen, bijvoorbeeld voor de infusie van 
chemotherapie of bloedderivaten.

Eenvoudige interface 
met talrijke veiligheidsfuncties
De eenvoudige interface van de pomp bevat 
essentiële veiligheidsfuncties, zoals een 
lucht-in-de-lijnsensor, titratiemodus, 
ingebouwde vrije-flowbescherming, 

antibolusfunctie en eenvoudig automatisch 
ontluchten van de set. De geïntegreerde 
paalklem en batterij verhogen de mobiliteit.

Duurzaam, betrouwbaar en 
gering onderhoud
Het onderhoud van infuuspompen kan 
complex en tijdrovend zijn. Met Alaris GW 800 
gebeurt dit snel en eenvoudig. Het 
betrouwbare en duurzame design van de 
pomp zorgt voor vlot en efficiënt onderhoud 
en beperkt de totale kostprijs van het apparaat 
tot het minimum.
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AlarisTM GW 800 volumetrische pomp

Compact en licht, met 
geïntegreerde paalklem voor 
een stevige bevestiging op 
een verticale infuusstandaard 
(diameter tussen 15 en 40 mm).

Interne langdurige batterij.  
De status van de batterij kan 
worden gecontroleerd wanneer de 
pomp op interne batterij werkt.

Met de titratiemodus kan de 
gebruiker de snelheid veranderen 
zonder de pomp te stoppen.

Antibolusfunctie helpt het risico 
op postocclusiebolus beperken.**

Op pomp en set gebaseerde 
vrije-flowbescherming**.  
De ingebouwde flowstop helpt  
het risico op vrije flow beperken.

Eenvoudig te ontluchten 
set met de automatische 
ontluchtingsfunctie helpt kostbare 
tijd winnen.

De lucht-in-de-lijnsensor voor 
een betrouwbare detectie van 
lucht in de infuuslijn, beperkt het 
risico dat lucht bij de patiënt wordt 
geïnfundeerd.

Volledig assortiment van 
specifieke sets beschikbaar. 

Instelbaar alarmvolume en stille 
modus om het geluid indien nodig 
tot het minimum te beperken.

Gecontroleerde OFF-toets 
en toetsvergrendeling helpen 
onbedoelde wijzigingen van de 
infusie-instellingen voorkomen.

Het werkstation Alaris™ Gateway 
creëert een goed georganiseerde 
werkruimte en sluit aan op 
de klinische gegevens en 
de beheersystemen van de 
patiëntengegevens

De compacte Alaris™ GW 800 volumetrische pomp 
garandeert betrouwbare infusies en vraagt weinig 
onderhoud. Een duurzaam bezit voor het hele ziekenhuis.

Specificaties 

Kenmerken en voordelen 

Afmetingen en gewicht 
137 mm (b) x 140 mm (h) x 105 mm (d). 
1,5 kg, interne batterij en geïntegreerde paalklem inbegrepen.

Infusiesnelheid
1 tot 999 ml/u (Standard), 1,0 tot 99,9 ml/u (Micro).

Te infunderen volume (TIV)
On/Off, 1 tot 9999 ml (Standard), 0,1 tot 999 ml (Micro).  

Geïnfundeerd volume (VI)
0 tot 9999 ml (Standard), 0,0 tot 9999 ml (Micro).

Keep vein open-snelheid (KVO) 
Off, 1,0 tot 5,0 ml/u, configureerbaar.

Een bolus toedienen tijdens de infusie 
Bolusnelheid 1 tot 999 ml/u. 
Bolusvolume 1 tot 99 ml.

Lucht-in-de-lijn-detectie
Enkele bel: 50, 100 (standaard), 250, 500 μl. 
Totaal aantal luchtbellen.

Occlusiedruk (selecteerbaar door de gebruiker)
Lo - 250 mmHg, Nor - 350 mmHg, HI - 500 mmHg.

Volumespecificaties
Selecteerbaar alarmvolume niveau 1 (laag) tot 7 (hoog). 
Stille modus (On/Off).

Volumetrische snelheidsnauwkeurigheid **

±5% bij 25 ml/u in overeenstemming met IEC 60601-2-24.*

Batterijspecificaties
Geïntegreerde oplaadbare NiMH. 
Levensduur van de batterij 10 uur bij 25 ml/u wanneer volledig 
opgeladen. 
Oplaadduur: 24 uur van volledig leeg tot 95% opgeladen. 
Ingebouwde batterij-indicator.

Voedingsspanning
115 of 230 VAC, 50/60 Hz 10 VA - nominaal.

Bijkomende specificaties
IEC 60601-1-8 (in overeenstemming met de 3e Editie) / IP32 / RS232. 
Compatibel met AlarisTM Gateway

 * Onder nominale omstandigheden.  
 ** Op set gebaseerde vrij-flowbescherming en antibolusfunctie zijn optioneel.  
  Gelieve de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor alle productinformatie.


