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Оптимальна точність та
надійність інфузійної терапії

Автоматизовані інфузійні системи Space
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Інтенсивна терапія –  
прогресивна інфузійна терапія

Space Station забезпечує повністю гнучке
налаштування режиму інфузії

Швидкий і простий контроль стану інфузії через централізовану 
систему управління сповіщеннями OneView
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Автоматизовані інфузійні системи Space

Space® Cover Comfort відображає
візуальні і звукові сигнали, що
забезпечує швидку локалізацію
сигналу сповіщення.
Легке встановлення і вилучення
насосів незалежно від їх положення.

Повністю обладнану Space 
Station можна швидко і легко 
транспортувати.

Запустіть усю систему за
допомогою лише 1 кабеля 
живлення.

Infusomat® Space і Perfusor® Space мають
однаковий дизайн, інтерфейс і структуру 
меню.

Це означає, що підготовка ваших 
медсестер буде менш тривалою, а ризик 
неправильного управління
знизиться.

Переваги

Забезпечує можливість 
маневрування навіть в умовах 
обмеженого простору
Підвищує безпеку пацієнтів завдяки
інтегрованому списку препаратів і їх
максимально допустимих доз
Універсальний інтерфейс зменшує 
потреби в навчанні і підвищує 
безпеку
Легкий у транспортуванні
Швидка локалізація сигналу тривоги
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Інтенсивна терапія – Режим заміни
Підвищена безпека під час заміни шприца

Насос 1 Насос 2

Підготовка 
препарату 

Час

До
за

Насос 1 Насос 2

До
за

Кількість увімкнених пристроїв біля ліжка пацієнта стає 
дедалі більшою, таким чином підвищується кількість 
сигналізаторів тривоги по палаті. Разом з цим збільшується 
робоче навантаження на обслуговуючий персонал.
У цій складній та напруженій обстановці часто
можна пропустити сигнальне попередження про
спустошення шприца. Це може призвести до
затримки у лікуванні вже з іншим шприцем – а
недостатня доза у випадку введення катехоламінів може 
призвести до негативних наслідків.

Завбачливе встановлення наступної інфузії
тоді, коли це підходить користувачу, а не коли
шприц спорожнів і потрібно вжити додаткових
заходів.

Чітке маркування обох інфузійних насосів

Ручний запуск іншого насоса несе ризик затримки в лікуванні Режим заміни забезпечує автоматичний запуск іншого
Perfusor® Space, мінімізуючи ризик недостатньої інфузії.
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Автоматизовані інфузійні системи Space

Безперервна інфузія можлива
тільки з двома насосами

Автоматичний привід забезпечує
своєчасний запуск іншого насоса

Режим заміни автоматично запускає 
інший насос як тільки перший спорожніє, 
таким чином зменшуються ризик 
недостатньої інфузії без
збільшення робочого навантаження на
обслуговуючий персонал.

Переваги

Наступний Perfusor® Space 
запускається автоматично щоб 
зменшити кількість дій і запобігти 
ризику недоотримання належної 
дози препарату
Наступний Perfusor ® Space може 
бути запущений в будь-який зручний 
час
Спрощене користування за 
допомогою автоматичної швидкості  
введення
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Педіатрія і неонатологія

Через те, що діти відрізняються від дорослих, ця сфера 
лікування є викликом, що вимагає високої гнучкості без 
загрози безпеці.

Space захищає від помилок у дозуванні  за допомогою  
встановлення жорстких та м’яких обмежень.

М’які обмеження:

Вільне болюсне введення 
• Захист від випадкового витікання під час 

заміни або вилучення катетера
• Затискач, що запобігає вільному витіканню, 

активується як тільки відкриваються 
дверцята Infusomat® Space і таким чином 
запобігає передозуванню

Жорсткі обмеження:
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Покращена точність при низьких рівнях
потоку зменшує ефект зісковзування
голки у маленьких шприців

Швидкий запуск Сигнал при оклюзії

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Вільне болюсне введення 
• Захист від випадкового витікання під час 

заміни шприца.
• Блокування поршня автоматично утримує 

поршень шприца після введення.

Платформа системи Space забезпечує зручний спосіб 
автоматичного розрахунку доз в залежності від 
значення ваги з метою забезпечення точності інфузії.

Perfusor® Space  сумісний з усіма розмірами шприців 
від 2/3 мл до 50/60 мл. Вибір правильного шприца для 
визначення забезпечує:
• Швидкий запуск.
• Своєчасні сигнали тривоги при виникненні оклюзії.

Переваги

Висока точність застосування. 
Легке болюсне введення. 
Автоматичний розрахунок дози з 
урахуванням ваги.
Чіткі м’які та жорсткі обмеження  
залежно від специфіки лікарських 
засобів
Зміну параметрів можна заблокувати 
за допомогою функції блокування 
даних Data Lock
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Педіатрія і неонатологія – OccluGuard
Найшвидший спосіб розумного оповіщення

Швидке оповіщення, коли це найбільш 
необхідно 
На виявлення оклюзії традиційними 
способами може піти година. Протягом 
цього часу пацієнт недоотримує значну 
кількість препарату, при цьому користувач 
про це не знає.

Швидке сповіщення зменшує 
недоотримання дози препарату і гарантує, 
що користувач забезпечується усією 
необхідною інформацією, що потрібна 
для прийняття клінічних рішень.

– Стандартна операція 
– Операція з OccluGuard

Виявлення оклюзії 
Перекриті клапани, заблоковані фільтри, 
перекручені катетери,  неякісних шприців – 
п’ять факторів, одне рішення: OccluGuard

Немає необхідності у спеціалізованих витратних матеріалах

Об'єм (мл/год)

Ча
с 

до
 с

иг
на

лу
 о

по
ві

щ
ен

ня
 (г

од
:х

в)

10 мл

00:00

00:15

00:30

00:45

01:00

01:15

01:30

0.1 0.5 1.51 2 3 5 10 200.75 1.250.25

Об'єм (мл/год)

Ча
с 

до
 с

иг
на

лу
 о

по
ві

щ
ен

ня
 (г

од
:х

в)

30 ml

00:00

00:15

00:30

00:45

01:00

01:15

01:30

0.1 0.5 1.51 2 3 5 10 200.75 1.250.25

Об'єм (мл/год)

Ча
с 

до
 с

иг
на

лу
 о

по
ві

щ
ен

ня
 (г

од
:х

в)

50 ml

00:00

00:15

00:30

00:45

01:00

01:15

01:30

0.1 0.5 1.51 2 3 5 10 200.75 1.250.25



9

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Виявлення
від’єднаних
систем

Розумні Попередні сповіщення
OccluGuard це нове покоління розумного 
оповіщення:
• OccluGuard автоматично адаптується до будь-

яких налаштувань інфузії без необхідності 
ручного налаштування

• OccluGuard не перериває інфузію, що вже 
вводиться і таким чином знижує ризик 
недостатньої інфузії.

• Смарт-паузи запобігають сповіщенням через 
дрібниці.

• Якщо причина оклюзії була ліквідована 
(наприклад, внаслідок рухів пацієнта), 
сповіщення OccluGuard автоматично 
припиниться.

Переваги

Швидкість:
- Виявлення оклюзії і роз’єднань 
до трьох разів швидше, ніж за 
допомогою традиційних методів.
- Зниження ризику отримання 
недостатньої дози.
Висока технологічність:
- Немає необхідності у використанні 
спеціалізованих витратних 
матеріалів
- Немає необхідності вдаватися до
ручного налаштування.
- Відсутні помилкові сповіщення.
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Операційне поле – ТСІ

Система для ТСІ - інфузії за
цільовою концентрацією - третього
покоління

Система Space від компанії B.BRAUN 
представлена 3-м поколінням TCI: просто 
використовуйте найближчий доступний 
насос Space як тимчасовий насос для TCI.

Більша гнучкість
• Space TCI в поєднанні з Infusomat® Space, зменшує 

кількість вимушених замін шприца.
• Підвищена безпека з програмним забезпеченням 

DoseGuard®, для зменшення кількості лікарських 
помилок.

• Більш повніший контроль за допомогою можливості 
зміни концентрації лікарського засобу.

• Вдосконалена користувацька панель управління з 
можливістю додаткового болюсного введення під час 
TCI -інфузії за цільовою концентрацією.

• Сумісна з МРТ без створення будь-яких перешкод чи 
погіршення якості зображення.
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Попередньо визначені схеми лікування
заощаджують час персоналу
Для того, щоб вибрати правильне лікування, Space 
пропонує велику кількість алгоритмів TCI (Пропофол: 
Шнайдер, Марш; Реміфентаніл: Мінто) разом з 
профілями користувачів (взаємодія з плазмою кров/
досягнення місцевого ефекту).

Уся найважливіша інформація відображається на одному екрані

Ведення обліку анестезії
Space надає можливість не тільки уніфікувати 
анестезіологічне обладнання з роботою усієї лікарні, але 
й автоматично генерувати електронні облікові записи 
анестезії.

Бездротове підключення до ізольованого
насоса
Кожен насос Space може бути оснащений 
вбудованим в батарею модулем бездротового
підключення. Це просте вдосконалення дає 
змогу повного підключення до ізольованоного
насоса, дозволяючи більшу гнучкість і 
мобільність при його використанні.
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Переваги

Третє покоління насосів для TCI не 
потребує спеціальних витратних 
матеріалів.
Відсутні труднощі з обладнанням.
Алгоритм забезпечує легку, достатню 
і послідовну анестезію.
Вибір алгоритмів: 
Пропофол: Шнайдер, Марш;
Реміфентаніл: Мінто.
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Спеціалізовані відділення
Спеціалізоване лікування для спеціалізованих 
відділень

Контрольована пацієнтом аналгезія (PCA)

Блок даних рівнь 3 розроблений спеціально 
для PCA

• Зміна параметрів при Datalock рівня 3 
може бути виконана виключно медичним 
персоналом.

• Запобігає несанкціонованій зміні 
параметрів.

• Вільно програмована фаза збільшення дози для 
помірного введення харчування до програми лікування 
та уникнення непереносимості

• Горизонтальна ділянка графіка для основної фази 
лікування

• Фаза зменшення дози забезпечує повільний і 
поступовий перехід між інтравенозним та ентеральним 
харчуванням

Безперервна фаза

Об'єм

Фаза 
збільшення дози

Час 
збільшення

Фаза 
зменшен
ня дози

Режим 
відкритої 
вени

ЧасЗагальний час

Рі
ве

нь

Час простою

Збільшення і зменшення дози

Захисний ковпачок штовхача поршня
шприца запобігає випадковому або
несанкціонованому видаленню шприца.
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Спеціалізовані відділення
Спеціалізоване лікування для спеціалізованих 
відділень

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Час
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Інтервал 
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Програмний / Циркадний режим

Контрольована пацієнтом аналгезія 
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Інтервал 
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Програмний / Циркадний режим

Контрольована пацієнтом аналгезія 

Переваги

Лікувальні профілі:
Зниження робочого навантаження на 
медсестер.
Вищі стандарти лікування.
Зниження ризику виникнення 
лікарських помилок PCA:
Швидке знеболення без збільшення 
робочого навантаження медсестри.
Підвищена мобільність за рахунок 
збільшеного терміну роботи батареї.
Достатнє забезпечення препаратом 
завжди відображається за допомогою 
співвідношення спроб та результатів
Сумісний з будь-яким пристроєм  
Infusomat® Space або Perfusor® Space

• Двофазне лікування дозволяє визначити стандартну і 
болюсну дозу.

• Ідеально підходить для інфузії антибіотиків, цитостатиків 
або токолітиків.

• Дозволяє програмувати до 12 різних послідовних доз, 
зазначених, наприклад, у інструкції до внутрішньовенного 
імуноглобіну.

Забезпечує достатність лікувального препарату: 
автоматично розраховується співвідношення спроб та 
результатів
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В умовах МРТ обстеження –
МRI Space Station

Загальноприйняті способи інфузії в умовах МРТ включають
використання подовжених інфузійних систем або 
спеціальних МРІ-насосів. Усе це обладнання дороговартісне 
і вимагає переривання вже триваючої інфузії.

Стандартні інфузійні насоси для спеціального
застосування МRI Space Station ліквідує дану технологічну
прогалину надаючи можливість лікарям та медичним 
сестрам працювати зі стандартними інфузійними насосами 
Space під час роботи в умовах МРТ.
• Оптимальне розташування насоса: вбудований 

магнітометр TeslaSpy® страхує насоси, щоб ті ніколи не 
наближалися занадто близько до магніту МРТ.

• Менша потреба в повторних скануваннях: МRI Space 
Station захищає насоси від зовнішніх радіоперешкод і тим 
самим забезпечує отримання неспотвореного зображення.

• Відсутність переривань: близьке розташування насосів 
надає можливість використовувати стандартні інфузійні 
системи і запущені інфузійні насоси можна просто 
встановити в МRI Space Station.
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В умовах МРТ обстеження –
МRI Space Station

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Переваги

Дозволяє використовувати 
стандартні насоси в умовах МРТ.
Усуває потребу в неощадливих 
довгих інфузійних системах.
Відсутні переривання у вже 
триваючих інфузій.
Пасивний захист від перешкод під 
час сканування

Електромагнітні перешкоди, що утворюються насосами, 
можуть негативно вплинути на якість зображень МРТ

МРТ сканери утворюють сильні магнітні поля, які 
притягують увесь феромагнітний матеріал. Це викликає 
ризик для пацієнтів і персоналу та навіть може призвести 
до пошкодження власне обладнання МРТ. Магнітометр 
TeslaSpy® дбає про те, щоб МRI Space Station завжди 
знаходилась на безпечній відстані від магніту без 
збільшення робочого навантаження.

з МRI Space Station без МRI Space Station

Економія коштів з МRI Space Station:
• Немає потреби у спеціальних насосах: 

перистальтичні насоси, сумісні з магнітно-
резонансним впливом, коштують близько  
20 000 €.

• Зниження ризику виходу з ладу МРТ: хоча 
малоймовірно, що вихід з ладу МРТ через 
феромагнітний матеріал, що потрапляє в магніт, 
обійдеться аж в 50 000 €.

• Менш дороговартісні повторні сканування: 
звичайне повторне сканування коштує 
приблизно 500 €.

• Більш швидке, ефективне переведення пацієнта: 
недешеві наддовгі інфузійні системи потребують 
не тільки витрат на їх придбання, але і витрат 
робочого часу медсестер на їх заповнення.
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Space Online Suite –  
нова платформа додатку

OneView
• Підвищена ефективність за рахунок 

централізованих загальних відомостей 
інтравенозного лікування

• Негайна інформація в усіх палатах
• Підтримка управління сповіщенням насоса
• Зменшує тривожну стадію стресу як для 

медсестринського персоналу, так і для пацієнтів
• Підвищена безпека від ліків

Upload Manager.WEB
• Завжди актуальна бібліотека лікарських засобів, 

конфігурація і дані з витратних матеріалів
• Завантажуйте Ваші дані за декілька секунд за 

допомогою Вашої мережі
• Ніяких збоїв робочого процесу біля ліжка хворого
• Звітування через Інтернет про стан завантаження

Upload Manager.USB
• Дозволяє завантажувати бібліотеки лікарських 

засобів, конфігурації пристроїв і дані з витратних 
матеріалів за межами наявного мережевого 
середовища.

• Оновлюйте свої дані за допомогою USB-
накопичувача замість мережі

• Висока гнучкість в зонах, не підключених до мережі

НОВЕ
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Space Online Suite –  
нова платформа додатку

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Drug Library Manager
• Централізоване керування параметрами 

лікування
• Один файл DrugLibrary для всіх насосів
• Легке встановлення конкретних DrugLists 

для терапевтичних відділень

DoseTrac Звіти з питань:
• Ознайомлення з потенційними 

лікарськими помилками
• Моніторингу вдосконалення практик і 

процесів
• Оптимізованого фармацевтичного 

управління
• Ведення документації без прогалин

Device Manager
• Огляд онлайн всіх насосів Space &  

Compact Plus
• Проста технічна перевірка безпеки
• Інтернет відстеження і виявлення 

місцеперебування насосів
• Централізовані налаштування насоса і 

даних з витратних матеріалів

Переваги

Одна платформа пропонує декілька 
додатків для управління інфузією
Легко інтегрується до мережі лікарні
За рахунок стандартизованих 
технологій легко пристосовується і 
розширюється
Перспективна конструкція завдяки 
сучасному веб-дизайну
Підтримує мобільні пристрої, такі як 
iPad® або Android® планшети

НОВЕ
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Технічні характеристики

Тип обладнання Волюметричний інфузійний насос

Розміри 214 x 68 x 124 мм (ШхВхГ)

Вага прибл. 1,4 кг

Захист від вологи IP-22, захист від бризок води в горизонтальному напрямку

Дисплей Графічний дисплей з підсвічуванням, ~40° кут
читання з усіх боків

Клавіатура Клавіші з підсвічуванням,

Швидкість потоку 0,1-1200 мл / год

Точність заданої швидкості введення << ±0,5 % механічної точності
± 5 % відповідно до IEC / IEC/EN 60601-2-24

Робоча температура + 10° C … + 40° C; +50° F …. +105° F

Напруга 11-16 В пост. струму, зовнішнім живленням
живлення «Space» або «SpaceStation»

Час роботи батареї Мінімальне енергоспоживання пристроїв і батарея, зроблена за 
новою технологією забезпечують тривалий час роботи, напр, 9.4 год
при 80 мл/год, 8,5 год. при 100 мл/год

Гарантія 60 місяців - 5 років

Номер за каталогом: Infusomat® Space: 8713050

Infusomat® Space, Волюметричний інфузійний насос

214 мм

214 мм

68
 м

м

124 мм

124 мм

68
 м

м

8713050 Infusmat® Space

249 - 373 мм

249 - 373 мм

68
 м

м

152 мм

68
 м

м
152 мм

8713030 Perfusor® Space

Тип обладнання Інфузійний шприцевий насос

Розміри 249 x 68 x 152 мм (ШхВхГ)

Вага прибл. 1,4 кг

Захист від вологи IP-22, захист від бризок води в горизонтальному напрямку

Дисплей Графічний дисплей з підсвічуванням, ~40° кут
читання з усіх боків

Клавіатура Клавіші з підсвічуванням, принцип мобільного телефона

Швидкість потоку 0,01 - 1800 мл/год

Точність заданої швидкості введення << ± 0,5 % механічної точності 
± 2 % згідно з IEC/EN 60601-2-24

Робоча температура + 5° C … + 40° C; +41° F …. +105° F

Напруга 11 - 16 В постійного струму, що подається
ззовні блоком живлення або станцією

Час роботи батареї батарея зроблена за новою технологією що забезпечує тривалий 
час роботи, напр., 16,8 год за 1 мл/год, 16 год за 5 мл/год, 14 год за 
20 мл/год

Гарантія 60 місяців - 5 років

Номер за каталогом: Perfusor® Space: 8713030

Perfusor® Space

214 мм

214 мм

68
 м

м

124 мм

124 мм

68
 м

м

8713050 Infusmat® Space

249 - 373 мм

249 - 373 мм

68
 м

м

152 мм

68
 м

м

152 мм

8713030 Perfusor® Space
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Технічні характеристики Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Infusomat® Space, Волюметричний інфузійний насос

Тип обладнання Високопотужний блок живлення Space Smart Battery pack для
Infusomat® Space, Perfusor®Space, SpaceCom і Space Cover Comfort

Користування Проста заміна, відкривши кришку акумулятора, що не вимагає
ніяких інструментів

Елементи акумулятора Чотири нікель-металгідридних елемента по 1.8 Агод (1.8 Ah NiMH)

Електроніка Дискретний процесор / накопичувальний блок управління
процесором, який контролює і управляє циклом зарядки / розрядки

Поточний стан Відображення фактичного стану заряду у вигляді значка 
на головному екрані (“> 10%,”> 50% “або”> 80% “ заряду
батареї), а також часу, що залишився, в годинах і хвилинах

Час перезарядки Приблизно 3 години для 80% робочого часу
приблизно 6 годин для 100% заряду

Механізм для
продовження терміну
служби батареї

Блок управління процесором контролює температуру елементів
акумулятора. Вбудовані програмні засоби для
технічного обслуговування батареї

Номер за каталогом: Блоки живлення SP: з кріпленням 8713180А
                                без кріплення 8713180

Блоки живлення Space Smart Battery pack

8713231 12В Бортове живлення

8713133 «Combi Lead 12В»

8713130 «Space PoleClamp»

Блок живлення / адаптер

8713180 Блок живлення SP без фіксатора

8713180A Блок живлення SP з фіксатором

Тип обладнання Високопотужний блок живлення Space Power suply: забезпечення
напругою до трьох насосів Space.
Pole Clamp: тримач для швидкої фіксації одкремого або блоку з до 3
насосів Space

Фіксація Pole Clamp прикріпляється до інфузійних стійок і вертикальних труб
(діаметром 16-40 мм), а також до горизонтальної системи поручнів, 
що кріпиться до стіни, згідно з EN1789

Захист від вологи захищений від бризок води, IP67

Напруга 100–240 В змінного струму +/-10 % = 90–264 В змінного струму, 
50/60 Гц

Версії блоків живлення Європа, Великобританія, США, Китай, Австралія, ПАР, Данія, Корея

Довжина кабеля 2 м

Допоміжне обладнання 8713133 «Combi lead 12В» – для підключення до 3 насосів Space 
до одного джерела живлення; 8713135 Коротка інфузійна стійка до 
Space PoleClamp

Номер за каталогом: Space PoleClamp: 8713130
Combi Lead 12 V: 8713133

Блок живлення Space Power suply і кріплення Space Pole Clamp

8713231 12В Бортове живлення

8713133 «Combi Lead 12В»

8713130 «Space PoleClamp»

Блок живлення / адаптер

8713180 Блок живлення SP без фіксатора

8713180A Блок живлення SP з фіксатором

Тип 12 В кабель адаптера для підключення до 3 насосів Space до 
бортової системи живлення автомобілів швидкої медичної 
допомоги, гелікоптерів або літаків

Сертифікати для насосів включаючи 
допоміжне обладнання

N 1789 Тип В: Швидка допомога EN 1789 Тип C: Реаномобіль
EN 13718-1: Повітряна, водна і поза шляхова швидка допомога 

Енергоємність Максимум 20W для 3 насосів

Допоміжне обладнання 8713231 12В Бортове живлення  

Номер за каталогом: 2В Бортове живлення 8713231   

Машини швидкої допомоги, гелікоптери і літаки

8713231 12В Бортове живлення

8713133 «Combi Lead 12В»

8713130 «Space PoleClamp»

Блок живлення / адаптер

8713180 Блок живлення SP без фіксатора

8713180A Блок живлення SP з фіксатором

Perfusor® Space
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Технічні характеристики

Тип приладу Модульна складна стійка (Space Station) для будь-якої
комбінації з не більш як 4 пристроїв Infusomat® Space або
Perfusor® Space

Вага Space Cover Comfort: 0,9 кг Space Cover
Standart: 0,6 кг Space Station: 3,6 кг
Space Station зі Space Com: 4,1 кг

Можливість розширення Монтаж до 6 пристроїв Space Station без застосування
інструментів (6 х 4 отворів) в одну, дві або три стійки

Фіксація Універсальний затискач може бути прикріплений до інфузійних 
стійок (діаметром 16-40 мм), а також до горизонтальної системи 
поручнів, що кріпиться до стіни, згідно з EN1789

Захист від вологи IP-22, захищений від крапель води в горизонтальному напрямку

Система енергоживлення Вбудований адаптер змінного струму. Стандартний мережевий 
кабель для пристрою, що не нагрівається; гумовий з’єднувач. 
Основне джерело: 100-120 В змінного струму ~ 50/60 Гц, 200-240 
В змінного струму ~ 50/60 Гц, 110 В 0,6 А / 220 В 0,3 А; Додаткове 
джерело: 12 В постійного струму / 35 Вт

Час роботи батареї Space Cover Comfort: ~ 26 годин
SpaceCom без WLAN: ~ 3 год. з однією батареєю
SpaceCom без WLAN: ~ 5 год. з двома батареями
SpaceCom з WLAN: ~ 2 год. з однією батареєю
SpaceCom з WLAN: ~ 3,5 год. з двома батареями

Робоча температура +10° C … + 40° C; +50° F …. +105° F

Номер за каталогом: SpaceCover Standard:            8713147
SpaceCover Comfort:             8713145
SpaceStation:                        8713140
SpaceStation зі SpaceCom:    8713142
Модуль даних SpaceCom:     8713160
PoleClamp SPS                       34521151

Space Station, Space Cover Стандарт, Space Cover Комфорт

Комплект PCA Space Комплект PCA для Infusomat® Space та Perfusor® Space

Номер за каталогом: Комплект PCA 8713554

Захисний ковпачок Захисний ковпачок для запобігання маніпуляцій шприцем

Номер за каталогом: Незнімний ковпачок: 8713556

РСА
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Технічні характеристики Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Space Station, Space Cover Стандарт, Space Cover Комфорт

Тип обладнання
МР-сумісне обладнання для застосування до 4
насосів Space, на власній колісній базі

Сертифікація

Сканери «МРТ Siemens»:
Trio (3 Tesla)
Trio A Tim System (3 Tesla)
Verio (3 Tesla)
Espree (1.5 Tesla)
Avanto (1.5 Tesla) 
Sonata (1,5 Tesla)
Symphony (1,5 Tesla)
ESSENZA (1,5 Tesla)

Макс. щільність
магнітного потоку

20 мТл = 200 Г
Векторне онлайн вимірювання
компонентів поля на трьох вісях

Придушення
радіоперешкод

IEC EN 60601-1-2:2001
IEC EN 60601-2-24:1998

Напруга
Первинна: 100-120V AC / 200-240 VAC; макс. 80 Вт
впускний штуцер пристроїв, що не нагріваються;
гумовий з’єднувач

Захист від вологи IP21, захист від крапель води

Номер за каталогом: SpaceStation MRI: 8713152

MRI Space Statio

РСА

Номер за каталогом:

Подовжуючий провід 60 см:    8713210
Подовжуючий провід 120 см:  8713215
Подовжуючий провід 10 см:    8713315
Подовжуючий провід 15 см:    8713415
Space Акумуляторна батарея:  8713180

Допоміжне обладнання:
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Оригінальні витратні матеріали

Правильні витратні матеріали для досягнення
найкращого результату
Насоси Perfusor® Space відіграють важливу роль 
там, де необхідна точна і послідовна інфузія, 
як, наприклад, для інотропних препаратів 
або в неонатальних відділеннях. Точність і 
послідовність інфузії, однак, залежать не тільки 
від насоса, але і від якості шприца.
Взаємозалежність між волюметричним насосом 
і інфузійною системою не менш значима і 
неправильний вибір системи може призвести до 
ускладнень у пацієнта.
Тому B.BRAUN може гарантувати точність і
послідовність інфузії тільки в тому разі, якщо
використовуються високоякісні спеціальні 
витратні  матеріали.

Infusomat® SafeSet
• Вбудований в крапельниці фільтр 

AirStop запобігає висиханню 
(протіканню) інтравенозної системи, 
що дозволяє більш ефективно 
замінювати інфузійний резервуар

• З’єднувальний пристрій пацієнта  
PrimeStop спрощує управління, 
дозволяючи налаштувати проведення 
одразу декількох інфузій у 
гігієнічний спосіб
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Оригінальні витратні матеріали Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії  
Автоматизовані інфузійні системи Space

Переваги

Надалі збільшує діапазон доступних 
методів лікування.
Просте практичне застосування 
завдяки високій системній 
сумісності.
Широкий спектр витратних 
матеріалів, що спеціально підходять 
для інфузійних насосів Space.

Infusomat® Space Lines з прозорим 
захистом від УФ опромінення
• Оптимальний захист лікарських 

засобів від УФ випромінювання 
до 520 нм.

•  Не впливає на прозорість: 
перевірка на наявність повітряних 
бульбашок все ще можлива.

Системи харчування
• Єдиний універсальний насос, 

який має функцію підтримки 
ентерального харчування.

• Єдиний насос з контролем рівня 
глюкози, який включає харчування 
в своєму алгоритмі.

• Вбудовані профілі збільшення / 
зменшення дози знижують робоче 
навантаження і підвищують 
надійність.
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PVC-fre
e

Оригінальні шприци Perfusor®  
та Оригінальні лінії Perfusor®

Системи для точної інфузії

Оригінальні шприци Perfusor®
• Доступний у розмірах 20 мл та 50/60 мл
• Мінімальний залишковий об’єм
• Відмінний старт при малій швидкості інфузії
• Зменшення часу спрацьовування сигналізації при оклюзії
• Оптимальні характеристики ковзання

Світлозахисні
прозорі

та новим шприцем Original Perfusor® 50 мл

Ш
ви

дк
іс

ть
 (м

л/
го

д)

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:30 2:00

Тестування проведено згідно 
зі стандартами ISO 60601-2-24

ЧАС [год:хв]
Оригінальний шприц Perfusor ®  50 мл
Стандартний шприц 50 мл
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Оригінальні шприци Perfusor®  
та Оригінальні лінії Perfusor®

Системи для точної інфузії

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії 

Оригінальні лінії Perfusor®
• Доступні різної довжини та з різного 

матеріалу
• З мінімальним об’ємом заповнення
• Сумісні зі шприцевими насосами будь 

якого виробника
• З герметичними конекторами Luer-Lock
• Стійкі до тиску до 4 Бар
• Клінічно доведена біосумісність1

Переваги

Оригінальні шприци Perfusor® 
та оригінальні лінії Perfusor® 
встановлюють критерії точності та 
стабільності інфузії при проведенні 
терапії
Завжди без фталатів (без DEPH)
Безпечне з’єднання Luer-Lock
Мінімальний об’єм заповнення
Висока продуктивність
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Оригінальні лінії Infusomat® Space SafeSet
Системи, призначені для точної 
і безпечної інфузії будь-якої складності

AirStop
• Інноваційний інфузійний фільтр AirStop 

допомагає запобігти повітряній емболії
• При завершенні інфузії фільтр AirStop 

підтримує постійний рівень розчину на 
рівні фільтра

Додаткові можливості
• Довгострокова точність 

дозування до 96 годин
• Затискання лінії для запобігання 

вільному потоку при видаленні 
лінії з насоса

Prime 
Stop

Air
Stop

Клінічно
доведена
біосумісність PrimeStop

• Захист від хімічного забруднення і 
витікання за допомогою захисного ковпачка 
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Оригінальні лінії Infusomat® Space SafeSet
Системи, призначені для точної 
і безпечної інфузії будь-якої складності

Оптимальна точність та надійність інфузійної терапії 

Переваги

Висока довготривала точність
Активний захист від вільного потоку
Клінічно перевірені матеріали та 
компоненти
Різні матеріали для кожного типу 
інфузії
Спеціалізовані компоненти для захисту 
від ризиків ускладнень
Лінії зі специфічною конфігурацією 
для хіміотерапії

Переваги

«Закрита система» від підготовки та 
застосування до утилізації
Усі компоненти системи стійкі до 
цитостатиків
Система без голок
Менший ризик хімічного забруднення

Тип «Трансфузія»
з інтегрованим фільтром для
препаратів крові

Прозорі 
світлозахисні

Не адсорбує 
препарати

• Оптимальний  
захист лікарських 
засобів від прямих 
сонячних променів 
до 520 нм.

• Не впливає на 
прозорість: 
перевірка на 
наявність повітряних 
бульбашок все ще 
можлива
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Infusomat ® Space Lines  
Тип IV-Standard Включає

ПВХ
(без DEHP)

Neutrapur
(без ПВХ)

Довжина
(cм)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

— • — 250 100 8700036SP

Вторинна
упаковка

• — 250 10x10 8700435SP

Довга
лінія

• — 300 100 8270350SP

— — • 250 100 8250731SP

Infusomat ®

Space Lines Тип Safe Set
Включає

ПВХ
(без DEHP)

Neutrapur
(без ПВХ)

Довжина
(cм)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

AirStop,
PrimeStop

• — 250 100 8701148SP

AirStop,
PrimeStop

— • 250 100 8701149SP

AirStop,
PrimeStop,
Довга лінія

• — 300 100 8270358SP

AirStop, 
PrimeStop, 

безголковий 
клапанний 

порт Safeflow

— • 300 100 8700118SP

Системи Infusomat® Space Lines Стандартні

Системи Infusomat® Space Lines SafeSet
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Infusomat ®  Space  Lines 
світлозахисні Включає ПВХ

(без DEHP)
Neutrapur
(без ПВХ)

Довжина
(cм)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

Прозорі
світлозахисні

— • 250 100 8700127SP

Прозорі,
світлозахисні

з AirStop,
PrimeStop

— • 250 100 8700128SP

Для хіміотерапії
Infusomat ® Space Lines  
Тип IV-Standard Включає ПВХ

(без DEHP)
Neutrapur
(без ПВХ)

Довжина
(cм)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

Інфузійний 
фільтр
Sterifix ®  
0,2 мкм,
з AirStop, 
PrimeStop

— • 250 20 8700098SP

Інфузійний 
фільтр

Sterifix®, 
0,2 мкм

— • 250 20 8700095SP

Infusomat ®  Space Lines  
Тип «Трансфузія» Включає ПВХ

(без DEHP)
Neutrapur
(без ПВХ)

Довжина
(cм)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

Крапельна 
камера 
містить 

фільтр для 
препаратів 

крові (розмір 
пор 200 мкм)

• — 250 100 8270066SP

Інфузія за особливими показаннями
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Cyto-Set ®  Infusomat ®  Space Включає ПВХ
(без DEHP)

Neutrapur
(без ПВХ)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

З 3 безголковими клапанами — • 20 8250917SP

З 5 безголковими клапанами — • 20 8250817SP

З 5 безголковими 
клапанами, а/б фільтр, 

Sterifix®     0,2 мкм
— • 20 8250414SP

Cyto-Set ® Infusomat ®  Space 
світлозахисна Включає ПВХ

(без DEHP)
Neutrapur
(без ПВХ)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

З 3 безголковими 
клапанами, прозора 

світлозахисна

— • 20 8250920SP

Cyto-Set ®  Mix  
Cyto- Set®  Line Включає ПВХ

(без DEHP)
Neutrapur
(без ПВХ)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

З безголковим клапаном — • 20 A2900N

Без безголкових клапанів — • 20 A2581NF

Cyto-Set® Mix світлозахисна Включає ПВХ
(без DEHP)

Neutrapur
(без ПВХ)

Штук 
в упаковці

Номер за
каталогом

З безголковим 
клапаном, прозора 

світлозахисна

— • 20 A2906N

Для хіміотерапії

Для розведення хіміопрепаратів —
Cyto-Set® Mix та Cyto-Set® Line
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Оригінальні лінії Perfusor® Lines
Original Perfusor® Lines ПВХ

(без DEHP)
Діаметр ø

(мм)
Об’єм

заповнення (мл)
Довжина

(см)
Штук

в упаковці
Номер за
каталогом

• 1,5 0,9 50 100 8255172

• 1,5 2,6 150 100 8722960-20

• 1,5 3,5 200 100 8722862-20

• 1,5 4,4 250 100 8255490

• 1,5 5,3 300 100 8255253

Original Perfusor® 
 Lines ПЕ

Поліетилен
(без ПВХ)

Діаметр ø
(мм)

Об’єм
заповнення (мл)

Довжина
(см)

Штук
в упаковці

Номер за
каталогом

• 1,0 0,4 50 100 8255059

• 1,0 0,8 100 100 8255067

• 1,0 1,2 150 100 8722935-20

• 1,0 1,6 200 100 8723060

• 1,0 2,8 250 100 8272565

Original Perfusor®
Lines світлозахисна

Поліетилен
(без ПВХ)

Діаметр ø
(мм)

Об’єм
заповнення (мл)

Довжина
(см)

Штук
в упаковці

Номер за
каталогом

• 1,0 1,2 150 100 8723017-20

Оригінальні шприци Perfusor® Luer-Lock,
центральне розташування канюлі

Шприци Original  
Perfusor® Включає Об’єм Градую-

вання
Штук

в упаковці
Номер за
каталогом

- 20 мл 1 мл 50 8728615

Аспіраційна голка
довжиною 30 мм, ø2 мм

20 мл 1 мл 50 8728623

— 50 мл 1 мл 100 8728844F-20

Аспіраційна голка
довжиною 30 мм, ø2 мм

50 мл 1 мл 100 8728810F-20

Аспіраційна голка з фільтром
15 мкм довжиною 28 мм,

ø2 мм
50 мл 1 мл 100 8728852F

Прозорий світлозахисний
(до 520 нм), аспіраційна 
голка з фільтром 15 мкм,  

ø2 мм

50 мл 1 мл 100 8728861F-20
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Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «Б. Браун Медікал Україна»
Україна, 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, 6-з, тел: +38 (044) 351 11 30
e-mail: info.bbmua@bbraun.com, www.bbraun.ua

Наш системний підхід до лікувального
процесу грунтується на фундаментальних
принципах безпеки медичних працівників
і пацієнтів, високих стандартах якості,
відповідності сучасним вимогам
медицини. Ми постійно впроваджуємо
інновації, тісно контактуючи з клініцистами 
і науковцями, дотримуючись економічної
доцільності і дбаючи про захист
довкілля протягом всього життєвого
циклу продукції.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВЕНОЗНИЙ
ДОСТУП

РОЗВЕДЕННЯ
ПРЕПАРАТІВ

ВВЕДЕННЯ
ПРЕПАРАТІВ

АМБУЛАТОРНА
ДОПОМОГА


