
Inledning:
FreedomEdge® infusionssystem för spruta är bärbart, lättanvänt och kräver ingen strömförsörjning. Infusionssystemet startar när 
locket på infusionspumpen stängs. Precision Flow Rate Tubing™-slangar används för att kontrollera �ödeshastigheten.

FreedomEdge® arbetar med ett konstant säkerhetstryck när du använder 20 ml och 30 ml sprutor. Det konstanta säkerhetstryck 
som utvecklas i FreedomEdge® minskar automatiskt �ödeshastigheten om det �nns en ökning av motstånd i systemet under 
infusionen. Systemet hittar automatiskt en jämvikt mellan motståndsökning och �ödeshastighet. Infusionssystemet ger ett 
konstant �öde av läkemedel under infusionen vilket tenderar att hindra uppkomst av proppar och upprätthåller även ett konstant 
tryck när infusionen är klar för att hindra tillbaka�öde av blod eller läkemedel i systemet. FreedomEdge® eliminerar även problem 
med bolus, över�ödning samt överdosering och fri�ödesinfusion.

För SCIg är fördelen med dynamisk jämvikt systemets automatiska förmåga att minska �ödet vid eventuell tryckökning som kan 
orsakas av vävnadsmättnad, felaktig nålplacering (exempelvis över en muskel eller i ärrvävnad), otillräckligt nåldjup eller nålar som 
placeras för nära varandra).

FreedomEdge® erbjuder samma prestanda och teknik som FREEDOM60® och är designad för 20 ml- och 30 ml-sprutor. FREEDOM60® 
är designad för 60 ml-sprutor och har endast två reglage.

Avsedd användning:
FreedomEdge® infusionssystem är avsett för intravenös, intraartiell, enteral, subkutan eller epidural infusion av läkemedel och 
vätskor som kräver en kontinuerlig tillförsel vid kontrollerade infusionshastigheter. FreedomEdge® kan även användas till att tillhan-
dahålla kontinuerlig infusion av lokalanestetika direkt i operationsplats för behandling av postoperativ smärta.

Kontraindikationer:
FreedomEdge® är inte avsett för infusion av blod, kritiska* eller livsuppehållande läkemedel eller för infusion av insulin.

*Kritiska läkemedel kan de�nieras som läkemedel som kräver större leveransprecision, t.ex. CNS-depressiva opiater, vars användning i vissa länder, 
bl.a. Storbritannien, kan begränsas av lokala bestämmelser. KONTAKTA LOKALA TILLSYNSMYNDIGHETER.
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Varning:
• FreedomEdge® infusionssystem får endast användas av patienter som fått den förskriven och enbart för dess avsedda använd-

ning.
• Använd enbart Precision Flow Rate Tubing™ �ödeshastighetsslangar tillverkade av KORU Medical Systems. Användning av andra 

slangar kan medföra att sprutan skjuts ut från pumpen och kan orsaka skada inuti pumpen. Användning av andra slangar kan 
även leda till för hög tillförsel av vätskor eller läkemedel till patienten.

• Använd enbart rekommenderade sprutor med FreedomEdge®.
• Använd inte sprutor som är mindre än 20ml. Användning av en mindre spruta kan orsaka högt tryck som kan vara osäkert för 

patienten.
• 30 ml sprutor har inte samma �ödeshastighet och infusionstid som 20 ml sprutor vid användning av samma �ödeshas-

tighetsslang.
• Undersök noga förpackningen till �ödeshastighetsslang och infusionsset före användning. Använd dem inte om förpackningen 

är öppnad eller skadad. 
• Omsterilisera inte �ödeshastighetsslangarna eller infusionsseten.
• Överanvändning av slangklämman eller förvaring av �ödeshastighetsslangar och infusionsset där slangklämman har varit 

stängd under en längre tid* kan skada dem och påverka infusionshastigheten.
• Kontrollera FreedomEdge®-sprutinfusionspumpen före användning. Kontrollera pumpens skick och teststarta den. Om uppre-

pad kontroll visar att infusionspumpen inte fungerar eller inte upprätthåller lämplig �ödeshastighet, ska användningen omedel-
bart avbrytas.

• FreedomEdge® infusionssystem är inte utrustat med något larm, därför ljuder inget larm om ett avbrott i �ödet skulle inträ�a. 
Infusionsstatus visas inte. Pumpen är inte lämplig att använda tillsammans med läkemedel för vilka fördröjning eller underinfu-
sion kan resultera i allvarliga skador.

• Avbryt användning av en infusionspump som är skadad, blivit utsatt för svåra stötar eller som inte klarar funktionstest.
• Avbryt använding av en infusionspump som har blivit nedsänkt i vätska. Om vätska kommit in i infusionspumpen, annat än fukt 

från rengöring eller desinfektion, ska den bytas ut omedelbart.
• Autoklavera inte FreedomEdge®. Det smälter plasten och skadar pumpen.
• Federal lag (USA) begränsar försäljning av den här enheten till eller på ordination av läkare.
• Slangar som förfyllts och fraktats i minusgrader kan skadas.

*I allmänhet längre än 2 timmar. 
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* Flödeshastigheten kommer att ligga på ca 73 % av denna si�ra med en 30 ml-spruta.
1  Direkta �ödeshastigheter för sterilt vatten för infusion gäller för utvalda 20 ml-sprutor.
2  Justerad för användning med antibiotika, för aktuella �ödeshastigheter se exempel på . 7.
3  Flödeshastigheter för sterilt vatten för infusion kommer att sänkas från de angivna värdena. 

Används vanligtvis för viskösa läkemedel.

Produktförteckning:
Varje FreedomEdge® infusionssystem med spruta innehåller en förvaringsväska och Bruksanvisning.

Produkt REF nr
FreedomEdge® infusionspump för spruta F10020
FreedomEdge®-förvaringsväska 347400

Beskrivning av FreedomEdge® Pump:

Sprutor för användning med FreedomEdge®:
• 20 ml BD® PlastiPak spruta (REF nr 301189 och 300629)
• 30 ml BD® PlastiPak spruta (REF nr 301229)

SLANGKLÄMMA MED REF NR

SKYDDSLOCK

SKYDDSLOCK

LUERSKIVA

helt utdragen 
och öppen

KOLVTAPP
ARMAR

SPRUTHÅLLARE

HÅLLARE FÖR
LUERSKIVA

PUMPNOS

FÖRLOPPSFÖNSTER stängd

FRÄMRE DEL

utdragen

 Precision Flow Rate Tubing™ (50st/box)

F60
F120
F180
F275
F420
F500
F600
F900
F1200
F2400

F0.5
F1
F2
F3
F3.8
F5
F8
F10
F15
F30
F45

0,5 ml/h1

1ml/h1

2ml/h1

3ml/h1

3,8ml/h1

5ml/h1

8ml/h1

10ml/h1

15ml/h1

30ml/h2

45ml/h2

60 ml/h2

120ml/h2

180 ml/h3

275ml/h3

420ml/h3

500ml/h3

600ml/h3

900ml/h3

1200ml/h3

2400ml/h3

REF nrFlödeshastighet*REF nr Flödeshastighet*
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1.  Undersök insidan för att säkerställa att pumpen är fri från skräp eller kontaminering.
2.  Säkerställ att sprutans spruthållare glider lätt genom att dra den upp och ned med ett �nger.

Testning av FreedomEdge® infusionspump för spruta:

Isättning och borttagning av spruta:
Isättning av spruta:

Borttagning av spruta:

Obs: För utvärderingstest av �ödesnoggrannhet, se s. 7. Observera att livslängden för kolvtappen, dvs. mekanismen som trycker in
sprutans kolv, är beräknad att hålla för pumpens livslängd. Precision Flow Rate Tubing™-�ödeshastighetsslangar kontrolleras och 
jämförs alltid med  �ödesspeci�kationen under tillverkning för att infundera rätt �ödeshastighet under kontrollerade förhållanden.

1.  Dra ordentligt för att helt dra ut pumpen.
2.  Öppna sedan pumpen helt genom att lyfta upp locket.
3.  Sätt in sprutan mot spruthållarens med graderingen på sprutan uppåt.
4.  Placera sprutans "vingar" i spruthållarens spår.
5.  Placera luerskivan i pumpnosen så att sprutan är ordentligt fäst inuti pumpen.

Obs: Du kan testa att sprutan sitter ordentligt genom att dra försiktigt i den. Om den sitter fast ordentligt kommer den inte 
att �ytta på sig.

När infusionen är slutförd öppnar du locket på pumpen.
1.  Ta bort den tomma sprutan genom att försiktigt trycka tillbaka den, upp och ut för att frigöra den från pumpnosen.
2.  Lyft försiktigt upp sprutan från pumpen.

Obs: Du behöver aldrig använda kraft för att sätta i eller ta bort en spruta.

sprutans "vingar"

spruthållaren
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Tabell över �ödeshastighet i förhållande till tid:

1 ml/h

5 h

10 h

15 h

20 h

25 h

30 h

2 ml/h

2 h 30 min.

5 h

7 h 30 min.

10 h

12 h 30 min.

15 h

30 ml/h

10 min.

20 min.

30 min.

40 min.

50 min.

60 min.

45 ml/h

6 min. 42 sek.

13 min. 18 sek.

20 min.

26 min. 42 sek.

33 min. 18 sek.

40 min.

60 ml/h

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

25 min.

30 min.

120 ml/h

2 min. 30 sek.

5 min.

7 min. 30 sek.

10 min.

12 min. 30 sek.

15 min.

5

10

15

20

25

30

Sprut-
volym

Obs: Slangar som förfyllts och fraktats i minusgrader kan skadas.

Valda �ödeshastigheter i förhållande till tid:

Obs: Läkemedlets viskositet har stor påverkan på infusionstider. Om du vill ha hjälp med att välja rätt Precision Flow  Rate Tubing
™-�ödeshastighetsslangar ska du kontakta KORU Medical Systems på +1 845-469-2042, alternativt lokal produktrepresentant. .

Pausa infusionen:
Öppna locket helt för att stoppa �ödet och minska trycket från kolven. Återuppta infusionen genom 
att helt stänga locket igen.

Kontrollera infusionens förlopp:
Kontrollera infusionens förlopp med jämna mellanrum genom att notera infusionens starttid och kontrollera sprutkolvens rörelse 
genom förloppsfönstret. För 20 ml-sprutor kan den ungefärliga hastigheten för antibiotika och andra lösningar som inte är 
viskösa ses på slangklämman som är fäst på slangen (exempelvis administrerar F60 med 60 ml/h, F30 administrerar med 30 ml/h 
etc.). 30 ml-sprutor administrerar med 73 % av �ödeshastigheten för 20 ml-sprutor. Multiplicera 20 ml-sprutans �ödeshastighet 
med 0,73 för 30 ml-sprutor för att kompensera för detta. 
Exempel: Med saltlösning administrerar F120 med 120 ml/h med 20 ml-sprutor. Efter multiplicering av värdet är �ödeshas-
tigheten 87,6 ml/h med en 30 ml-spruta.

Avsluta infusionen:
1. Kontrollera att sprutan är tom.
2. Öppna pumpen genom att lyfta upp locket.
3. Koppla bort slangen om inte en ny spruta ska laddas i pumpen.
4. Ta försiktigt bort sprutan enligt anvisningarna på sida 3.

Obs: Om dosen är större än 20/30 ml och ytterligare en spruta behövs sätter du i den enlighet med avsnittet 
"Start av infusionen". 

Start av infusionen:
1.  Kontrollera att du har korrekt �ödeshastighetsslang.
2.  Ta bort locket från luerskivans ände med steril teknik på slangen och anslut den till den 

förfyllda sprutan. Kontrollera att slangen har fyllts ordentligt så att luft avlägsnats.
3.  Sätt i sprutan. Följ anvisningarna för isättning på sid 3. Kontrollera att luerskivan sitter 

helt på plats i pumpsnosen.

   Obs: Du behöver aldrig använda kraft för att sätta i eller ta bort en spruta.
4.  Skruva av locket från slangens andra ände och anslut den till patientens nål eller kateter.
5.  Stäng pumpens lock för att påbörja infusion. Infusionen startas omedelbart.

Öppna pumpen helt för att när som helst pausa infusionen.



Obs: Om dosen är större än 20/30 ml och ytterligare en spruta behövs sätter du i den enlighet med 
avsnittet "Start av infusionen".

Obs: Du MÅSTE använda KORU IgG-behandlingsmall för att välja rätt Precision Flow Rate Tubing™-�ödeshastighetsslang som behövs för 
infusion inom önskad tid för varje IgG-patient. Om behandlingsmallen inte används kan det leda till extremt långa infusionstider. 
Flödeshastigheten på varje slangs etikett gäller enbart för antibiotika och lösningar med låg viskositet. Behandlingsmallen
kan hämtas från vår webbplats på www.korumedical.com eller på www.korucalculator.com.

Administrera subkutant immunoglobulin (SCIg):

Avsluta infusionen:
1.  Kontrollera att sprutan är tom.
2.  Öppna pumpen genom att lyfta upp locket.
3.  Koppla bort administrationssystemet från patienten.
4.  Ta försiktigt bort sprutan enligt anvisningarna på sida 3.
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Start av SCIg-infusionen:
1.  Kontrollera att du har rätt �ödeshastighetsslang.
2.  Ta bort locket från luerskivans ände med steril teknik på �ödeshastighetsslangen och anslut

till den fyllda sprutan. Kontrollera att slangen har fyllts ordentligt så att luft avlägsnats.
3.  Ta bort det sterila skyddslocket från den subkutana infusionssetets ände och anslut den till 
      hanänden på �ödeshastighetsslangen.
4.  Sätt i sprutan. Följ anvisningarna för isättning på sid 3. Kontrollera att luerskivan sitter rätt 

på plats i pumpnosen.

        Obs: Du behöver aldrig använda kraft för att sätta i eller ta bort en spruta.
5.  Stäng pumpens lock för att påbörja infusion. Infusionen startas omedelbart. Öppna pumpen 

helt för att när som helst pausa infusionen.
6.  Välj dina infusionsplatser och rengör med alkohol. När de är torra nyper du huden och sätter

in varje nål subkutant. Skydda med häftande omslag som medföljer i nålsets förpackningen.
7.  Kontrollera tillbaka�öde av blod genom att öppna pumpen, trycka tillbaka sprutan mot 

låskla�en och lyfta ur sprutan.
8.  Dra försiktigt tillbaka kolven när sprutan är ute ur pumpen. Kontrollera att det inte �nns 

något rött eller rosa i slangen. Om det �nns blod som har �ödat tillbaka klämmer du av �ödet 
till den platsen och använder behandlingsmallen för att bestämma om dosen kan administreras
med de återstående platserna. Om så är fallet fortsätter du. Om inte tar du bort alla nålar och 
ansluter en ny nåluppsättning samt börjar om på nytt från steg 2.

9.  Sätt tillbaka sprutan i pumpen och stäng pumpen för att påbörja infusionen.

helt öppen

Felsökning:
Om förslagen i det här avsnittet inte åtgärdar problemet, eller om problem kvarstår, avbryter du 
användning och rådfrågar KORU Medical Systems, lokal produkt representant och/eller din vårdgivare.

Sprutan kan inte sättas i eller kan inte tas bort från pumpen
     Obs: Du behöver aldrig använda kraft för att ladda eller ta bort en spruta.

1.  Se till att pumpen är helt öppen och att inget blockerar spruthållaren.
2.  Kontrollera att du inte fyllt sprutan med mer än 30 ml, och att du inte använder en större spruta 

än en 30 ml-spruta.
3.  Om det fortfarande inte går, använd en hand för att dra tillbaka låsklaffen så långt det går och 

sätt sedan i sprutan.

Sprutan stannar inte kvar inuti pumpen
1.  Kontrollera att du använder Precision Flow Rate Tubing™-flödeshastighetsslang med luerskiva 

och KORU-märke.
2.  Säkerställ att luerskivänden på slangen har anslutits till en godkänd spruta och att luerskivän-

den sitter ordentligt i pumpnosen.



Sprutan stannar inte kvar inuti pumpen (fortsättning) 
     3.  Kontrollera att sprutans "vingar" är korrekt placerade i spruthållarens spår.

Inget flöde
•  Öppna och stäng locket för att säkerställa att kolvtappen rör sig fritt och inte fastnar.
•  Se till att slangklämman är öppen eller inte har använts under en längre tidsperiod. 

Om slangklämman har använts för mycket kan den skada slangen.
•  Testa slangen: Använd sterilt tillvägagångssett för att koppla bort den kvarliggande katetern (IV) eller nåluppsättningen 

(subkutan) från flödeshastighetsslangen. Se om läkemedlet droppar. Om läkemedel 
inte droppar byter du ut slangen eftersom den kan vara blockerad eller skadad. Om läkemedel faktiskt droppar från 
 Precision Flow Rate Tubing™-slangen är det troligtvis problem med den kvarliggande katetern, nålen, eller andra 
tillhörande delar till vätskebanan, som t.ex. en konnektor eller nålfri ventil.

Långsamt flöde
•  Kontrollera att du använder rätt flödeshastighetsslang.
•  Kontrollera att du använder rätt spruta. 30 ml-sprutor flödar med 74 % av flödeshastigheten för 20 ml-sprutor (t.ex. flödar 

en slang för 120 ml/h med 87,6 ml/h)
•  Om en slangklämma har använts under en längre tidsperiod kan den skada slangen och påverka flödeshastigheten. 

Försök med att använda en annan slang och mät flödet. För en 60 ml/h-slang skall kolven röra sig 10 ml på 10 minuter 
(1 ml per minut). För en 120 ml/h-slang skall kolven röra sig 10 ml på 5 minuter (2 ml per minut).

•  Subkutant: Administrationen kan vara långsam baserat på hur väl patientens vävnad absorberar läkemedlet. Om det här 
är patientens första gång med SCIg kan det ta längre tid än förväntat eftersom kroppen kanske måste skapa utrymme 
i subkutana skikt för att absorbera på önskad tid. Om du tror att hastigheten är för långsam skall du kontrollera nålplatserna. 
De är bäst att undvika områden med ärrvävnad eller högst upp på en muskel. Det är också möjligt att du behöver fler 
platser, längre nålar eller en slang med högre flödeshastighet.

Stoppa flödet snabbt
•  Pumpen är utformad att upprätthålla tryck under och efter infusionen för att förhindra tillbakaflöde av blod/läkemedel. 
•  Öppna locket helt för att stoppa flödet och minska trycket från kolvtappen. 
•  Du kan även använda slangklämman. Vi rekommenderar att du bara använder slangklämman för att stoppa flödet i 

händelse av nödfall.

Subkutan svullnad, smärta eller rodnad på platsen
•  Försök att sätta in de subkutana nålarna torra. IgG tenderar att irritera huden.
•  Kontrollera att nålarna är tillräckligt långa för att nå de subkutana skikten.
•  Kontrollera att nålarna inte är för långa eftersom de då kan hamna i en muskel.
•  Försök att använda en flödeshastighets slang med en långsammare flödeshastighet eftersom hastigheten kan vara för hög.
•  Tänk på nålens placering. Om du har bytt platser och hittat ställen som inte orsakar smärta kan det vara att föredra att 

återgå till platserna som fungerar bäst.

Skötsel och underhåll:
FreedomEdge® med Precision Flow Rate Tubing™-flödeshastighetsslang kräver inget förebyggande underhåll. FreedomEdge® 
fungerar som ett system, vilket innebär att slangen bestämmer flödeshastigheten, inte pumpen, och därför behöver pumpen inte 
kalibreras. Om du väljer rätt slang för infusionen så uppnås den rätta flödeshastigheten. Precision Flow Rate Tubing™-set 
genomgår alltid noggrann kvalitetstestning med hög standard för att garantera en noggrann flödeshastighet och korrekt 
flödesleverans under kontrollerade förhållanden.

Rengöring
Rengör endast de områden som är exponerade och externa. Försök inte att rengöra någon del av pumpen som inte lätt kan 
kommas åt.

Torka av ytan med varmt vatten och rengöringsmedel eller använd ett valfritt ytdesinficeringsmedel som är kompatibelt med 
ABS-plast som exempelvis vätesuperoxid. Undvik att använda alkohol eller medel som innehåller alkohol eftersom de tenderar 
att göra ABS-plast spröd. Torka av på nytt med rent vatten för att skölja.

Vid behov kan du rengöra pumpens insida med en fuktig trasa och ett rengöringsmedel som är kompatibelt med ABS-plast.

Förvaring:
Det rekommenderas att FreedomEdge® förvaras på en sval och torr plats. Förpackade slangar ska förvaras i rumstemperatur 
(ca 16–30 °C).
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sprutans "vingar"

spruthållaren



Testa flödesnoggrannhet (om det krävs av lokal föreskrift):
1.  Fyll en ny BD® 20 ml-spruta med sterilt vatten. Använd INTE en 30 ml-spruta för detta test.
2.  Ta bort all luft från sprutan.
3.  Anslut en steril Precision Flow Rate Tubing™-flödeshastighetsslang till sprutan.
4.  Ta bort all luft från slangen.
5.  Ladda sprutan i pumpen och stäng locket helt.
6.  Övervaka sprutavläsningarna och förfluten tid för att komma fram till en ungefärlig flödeshastighet.
7.  Jämför testresultaten med testhastighetsintervallet listat i nedanstående tabell:

FreedomEdge®-�ödespro�l:
FreedomEdge®-flödesprofilen visar att flödeshastigheten är konsekvent under hela leveransen av läkemedel. 
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Referenser:
1.  Stuhmeier, Mainzer B. MD; Aspects of pressure build-up in the use of electronic infusion devices. II. Need for a pressure limit. 

Anasth Intensivther Notfallmed (1987 Aug.) 22(4): 185-190.
2.  Anasth Intensivther Notfallmed (1987 Aug.) 22(4): 181-184. ANSI/AAMI National Standard, ID 26-1992, Infusion Devices, augusti 24, 1992.

Om testresultat i det indikerade intervallet inte kan uppskattas under utvärderingstestförhållanden ska KORU Medical Systems
kontaktas på tel. +1 845 469 2042, alternativt kontakta lokal produktrepresentant. 

Flödeshastighet gentemot tid för FreedomEdge®
Vätska: H20 · Vätskevolym: 20 ml · Slang
Uppmätt: F120, nominellt 133,55 ml/h
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7a. Utvärderad flödeshastighet: FreedomEdge®-infusionspumpens utformning är garderad mot 
normala kliniska förhållandens effekt på flödeshastighetsprestanda. Under utvärderingsförhållanden 
är en slang märkt 60 ml/h utformad för att generera en nominell infusionshastighet på 72 milliliter per 
timme. En slang märkt 120 ml/h genererar en nominell utvärderingstesthastighet på 134 milliliter per 
timme. FreedomEdge® genererar nominella utvärderingstesthastigheter högre än den märkta 
hastigheten med beaktande av följande standardiserade applikationskriterier som påverkar faktiska 
leverenshastigheter under normala kliniska omständigheter.

7b. Testintervall: För att säkerställa konsekventa testresultat håller du pump och slang i samma 
ungefärliga horisontella plan och övervakar flödet tills sprutan är tömd (runt 9 minuter för F120 
eller 18 minuter för F60). FreedomEdge®-systemet är fabriksmärkt att leverera infusioner under 
strikta testförhållanden omfattande ett stort antal pumpar testade inom ±7% av nominellt med ett 
statistiskt konfidensintervall på 95 %. Under varierande utvärderingstest och vätskeförhållanden 
kan det här interallet förväntas variera ungefär 15 % av nominellt. Använd vid mer exakt 
övervakning ett tidtagarur och en fint graderad byrett. FreedomEdge®-pumptestningen 
är baserad på ANSI/AAMI National Standard, ID 26-1992, Infusion Devices, August 24, 1992.

Etikett�ödeshastighet Utvärderad �ödeshastighet Testintervall

F60 (60 ml/h) 72 ml/h 60-84 ml/h
F120 (120 ml/h) 134 ml/h 115-153 ml/h

F60 (60 ml/h) slang F120 (120 ml/h) slang
Utvärderingstesthastighet

Mindre kliniska e�ekter 
Katetermätare (20G PICC)
Vätskeviskositet 
Venöst tryck
Etikett�ödeshastighet

72 ml/h

-7 ml/h
-2 ml/h
-3 ml/h
60 ml/h

134 ml/h

-8 ml/h
-3 ml/h
-3 ml/h

 120 ml/h



Tekniska specifikationer:
System
Reservoarvolym:    20 ml/30 ml
Restvolym:     <0,4 ml
Flödeshastighetens noggrannhet:  ± 15%
Drifttryck:     15 psi 
(20 ml reservoar)    
Höjdsensitivitet:      ± 3 % per 12 tum (30 cm)

Pump
Vikt:   0,34 kg
Längd:   Stängd: 9 tum (229 mm)
  Förlängd: 11,75 tum (299 mm)
Bredd:   3,25 tum (83 mm)
Höjd:   1,5 tum (38 mm)

Flödeshastighet för slang
Längd:   6 till 72 tum (152–1 829 mm)

Garantiinformation:
Begränsad garanti:
KORU Medical Systems ("Tillverkaren") garanterar att infusionspumpen är fri från defekter i material 
och utförande, om använd i enlighet med enhetens driftanvisningar. Garantin för FreedomEdge® är begränsad till ursprunglig 
köpare under två år från inköpsdatum. Denna garanti gäller inte för eventuella skador som orsakas av att andra produkter än 
KORU-produkter använts. Den "ursprungliga köparen" är personen som köper infusionspumpen från tillverkaren eller tillverkarens 
representant. Garantin omfattar inte följande köpare. I enlighet med villkoren i och vid överensstämmelse med procedurerna som 
anges i den här begränsade garantin kommer tillverkaren att reparera eller byta ut, efter eget gottfinnande, varje infusionspump, 
eller del därav som faktiskt har mottagits av tillverkaren eller tillverkarens representant inom den tvååriga garantiperioden och 
som passerar undersökning till tillverkarens tillfredsställelse att produkten är defekt. Utbytesprodukt och delar garanteras endast 
för den återstående delen av den ursprungliga tvååriga garantiperioden.

KORU utför rigorösa tester på FreedomEdge® med tillbehör från KORU för att säkra att FreedomEdge® fungerar i enlighet med 
publicerade specifikationsstandarder. Om andra tillbehör än sådana från KORU används tillsammans med FreedomEdge® kan 
KORU inte garantera att FreedomEdge® fungerar i enlighet med publicerade specifikationsstandarder. Garantin för FreedomEdge® 
täcker inte produkter eller tillbehör från tredje part.

Följande villkor, procedurer och begränsningar gäller för tillverkarens skyldigheter i enlighet med den här garantin:

•  Parter som omfattas av den här garantin: Den här garantin omfattar endast den ursprungliga köparen av infusionspumpen. 
Garantin omfattar inte följande köpare.

Flödeshastighet för slang/Restvolym (ml)
F60
F120
F180
F275
F420
F500
F600
F900
F1200
F2400

F0.5
F1
F2
F3
F3.8
F5
F8
F10
F15
F30
F45

0,09
0,08
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,14
0,11
0,13
0,11

0,14
0,16
0,13
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,13
0,15
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• Garantiprocedur: Meddelande om defekten måste göras skriftligt till Customer Support Department, KORU Medical Systems,
24 Carpenter Road, Chester, NY 10918, USA. Meddelande till KORU Medical Systems måste inkludera modell- och
serienummer, inköpsdatum och en beskrivning av defekten som är tillräckligt detaljerad för att underlätta reparationer.
Tillstånd måste erhållas av den ursprungliga köparen från tillverkaren eller tillverkarens representant innan produkten
returneras till tillverkaren. Den felaktiga pumpen måste  returneras i lämplig förpackning och med förbetalt porto till
tillverkaren. Eventuell förlust eller skada under transport är på den ursprungliga köparens egen risk.

• Garantivillkor: Den här garantin gäller inte någon produkt eller del av produkt som har reparerats eller modi�erats någon
annanstans än i tillverkarens fabrik på så sätt att produkten, enligt tillverkarens bedömning, har påverkats vad gäller stabilitet
eller pålitlighet, eller som har utsatts för felanvändning, försumlighet eller olyckshändelse.

• Begränsningar och uteslutningar: Reparation eller utbyte av en infusionspump eller komponent är den EXKLUSIVA
gottgörelse som erbjuds av tillverkaren. Följande uteslutningar och begränsningar tillämpas:

• Ingen agent, representant eller anställd vid tillverkaren har behörighet att binda tillverkaren till någon utfästelse eller
garanti, uttryckt eller underförstådd, eller att ändra den här begränsade garantin på något sätt.

• DEN HÄR GARANTIN ÄGER FÖRETRÄDE FRAMFÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
DET FINNS INGA GARANTIER SOM GÅR UTÖVER BESKRIVNINGEN HÄRAV.

• Tillverkarens skyldighet i enlighet med den här begränsade garantin skall inte omfatta speciella skador, indirekta skador
eller följdskador.

• Infusionspumpen kan endast användas under överinseende av medicinska personal vilkas skicklighet och omdöme
bestämmer lämpligheten av infusionspumpen för en speciell medicinsk behandling.

• Alla rekommendationer, information och beskrivande litteratur som levereras av tillverkaren eller dennes agenter anses
vara exakta och pålitliga, men utgör inga garantier.

Den här garantin och angivna rättigheter och ansvar i densamma ska tolkas och tillämpas enligt lagstiftningen i delstaten New York, USA.

Symboldefinitioner:

Tillverkare

Kvantitet

Försiktighet

Referens

Se bruksanvisningen 

Får ej återanvändas

Auktoriserad representant
i EU

Serienummer

Använd före ÅÅÅÅ-MM-DD 
eller ÅÅÅÅ-MM

Steriliserad med strålning

Satskod

Uppfyller
EU-lagstiftningskrav
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