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vPad-IV, İnfüzyon cihazlarının testinin geleceğidir! 

Sezgisel modern tasarımız, aynı anda farklı cihazlarda önleyici bakım 
denetimleri gerçekleştirme yeteneği de dahil olmak üzere birçok ilki içerdiği 
için yalnızca bir başlangıçtır.  

 vPad-IV, cihaz üzerinde kullanıcı tarafından yönetilen otomatik test ve vPad 
platformumuzu aşina olmayan müşterilerin tanıdığı diğer birçok standart 
özelliği sağlayan genişletilebilir modüler bir sistemdir. 
Bu esnek sistem, bugün tek bir kanal ile başlamanıza ve talep arttıkça 
yavaşça daha fazla kanal eklemenize olanak tanır. Veya test ihtiyaçlarınızı 
karşılamak için herhangi bir çok kanallı sistemi birden fazla bağımsız 
analizöre ayırabilirsiniz. 

Ana Özellikler 

 İnfüzyon Pompaları ve Pompa Kontrolörleri için tüm IEC 60601-2-24 test standartı 
gereksinimlerine uygundur.

 Modüler, genişletilebilir sistem isteğe bağlı olarak 1 ila 6 kanal olarak yapılandırılabilir.
 Tamamen bağımsız kanallar, farklı testlerin ve muayenelerin eşzamanlı olarak 

yürütülmesini sağlar.
 Otomatik veya Manuel Akış, Piggyback/KVO, PCA Pompaları ve Tıkanma Basıncı 

(Occlusion presure) testleri
 Otomatik test kurulumları, kullanıcı tanımlı geçti / kaldı koşulları belirleme imkanı sağlar.
 Kullanıcı tarafından yönetilen test dizileri, koruyucu bakım (PM) Kontrol Listelerini ve 

Otomatikleştirilmiş testleri birleştirirme imkanı verir.
 Geniş 10 ”yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran.
 Mevcut vPad platformuyla entegrasyon imkanı.
 0,1 - 3000 ml / saat aralığında tam kapsamlı sınıfında lider doğruluk sağlayan teknoloji. 



doğru  teşhis için : Medibim
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Akış Ölçümleri ‡

0.1 - 3000 ml/hr 

3200 ml/hr 

0.01 ml/hr 

0.001 ml/hr 

Nominal aralık: 

Maksimum akış    : 
Minimum akış       :      
Maksimum display çözünürlük: 

Doğruluk (Ortalama akış): 

±(1% + 0.005 ml/hr) @ 0.1 - 9.9 ml/hr ;  hacim > 100μl; 

±1% @ 10 - 1200 ml/hr ;  hacim  > 1 ml; 

±2% @ 1201 - 3000 ml/hr  hacim > 10 ml 

Hacim Ölçümleri 
Aralık: 0.02 - 9999 ml

Doğruluk: 

±(1% + 1 LSD) @ 0.1 - 9.9 ml/hr ; hacim > 100μl; 

±(1% + 1 LSD)  @ 10 - 1200 ml/hr hacim > 1 ml; 

±(2% + 1 LSD) at 1201 - 3000 ml/hr hacim > 10 ml

Maksimum ekran çözünürlüğü : 0.01 ml

Süre ölçümü 
Aralık: 0 - 240 saat
Doğruluk : ±0.5 saniye
Ekran formatı :  HHH:MM:SS 

PCA Pompa veya Piggyback (KVO) Ölçümü 
‡

Aralık :  Verilen hacim aralıklarıyla aynı 
Minimum algınalabilir bolus veya doz : 0.5 ml 
Bolus veya Doz Belirsizliği : ±10 μl @ hacim > 0.5 ml

PCA Lockout Süre Ölçümü 
Aralık: 1 - 240 dakika 

Doğruluk: ±0.05 dakika 

PCA Pompası Tetikleme (Trigge) Çıkışı :
Mekanik l: 3.5 mm mono phono jack

Elektriksel: SPST NO relay kontak, 30V, 300 mA 

Basınç Ölçümleri 
Aralık: -260 ~ +2600 mmHg (-5 ~ +50 psi)

Doğruluk: ±(1% + 5 mmHg)

Ölçüm birimleri : mmHg, psi, bar, mbar, kPa, in. H2O, torr 

Barometric compensation: 715 ~ 1095 mbar 

Akış Bağlantı Arabirimi 
Luer lock female (Ön)

Barbed fitting for 1/8” ID tubing (Arka)

Kullanıcı Arabirimi 
Yüksek çözünürlüklü Android 10.1” Tablet. Wi-Fi and Bluetooth.
Bluetooth bağlantı ile barkod tarayıcı, mouse ve klavye (opsiyonel) 

Ek Analizör Arabirimler 
Primer Modül Kontrol Ünitesi : 
USB Type A (host) - şarj ve iletişim, vPad tablet USB Type B bağlantı, 
PC bağlantı.
RJ45 - vPad-IV iletişim bus portu - Multi-kanal bağlantılar için 
RJ12 (DACOM XBUS) - Diğer Datrend test cihazları ile iletişim için port. 
Bluetooth - vPad tablet iletişimi için (standart özellik)

İkincil Modül :
RJ45 (2x) - vPad-IV iletşim bus

IEC Standartları ile tam uyumluluk 
IEC 60601-2-24: Particular requirements for the basic safety and 

essential performance of infusion pumps and controllers 

Standart Uygulamalar††

vPad-IV - Otomatil ve manuel olarka test imkanı 
Record Manager - Test kayıt ve uygulaması 
Datrend Docs - PDF yönetim ve test yardım, servis dökümanları 
QuickSupport (TeamViewer) - Uzaktan destek için TeamViewer desteği

vPad-IV Uygulaması Ana Özellikleri 
• Aynı anda 6 kanala bağlı infüzyon pompasının testi 
• ITek veya çoklu kanal görüntüleme 
• Manual veya Otomatik test (Flow, Piggyback/KVO, PCA, Occlusion)

• Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen geçti/kaldı kriterleri. 
• Kullanıcı tarafndan oluşturulabilen Oto-Test Dizileri ve Koruyucu bakım 

(PM) kontrol listeleri 
• Channel Linking özelliği ile tüm kanal testlerinini tek defada 

raporlanabilmesi 
• Envanter veya künye numarası kontrolü ile teste tabi cihazın önceki 

kayıtlarına ulaşma imkanı 
• Herçek zamanlı test grafiklerini izleme ve Trumpet Curve Analizi (Pc 

yazılım gerekmeksizin) 

Güç Kaynağı 
100 - 240 VAC 50/60 Hz @ 60 W 

Boyutlar & Ağırlıklar 
1 CH 11.2 x 20.0 x 23.6 cm (4.4 x 7.9 x 9.3 in.)  @ 1.34 kg (2.95 lbs.) 

2 CH 16.3 x 20.0 x 23.6 cm (6.4 x 7.9 x 9.3 in.)  @ 2.32 kg (5.10 lbs.) 

3 CH 21.3 x 20.0 x 23.6 cm (8.4 x 7.9 x 9.3 in.)  @ 3.30 kg (7.25 lbs.) 

4 CH 26.4 x 20.0 x 23.6 cm (10.4 x 7.9 x 9.3 in.) @ 4.28 kg (9.40 lbs.) 

5 CH 31.5 x 20.0 x 23.6 cm (12.4 x 7.9 x 9.3 in.) @ 5.26 kg (11.55 lbs.) 

6 CH 36.6 x 20.0 x 23.6 cm (14.4 x 7.9  x 9.3 in.) @ 6.24 kg (13.70 lbs.) 

Çevresel koşullar
Kullanım Sıcaklığı : 15°C to 40°C

Depolama Sıcaklığı: -20°C to 50°C 

Bağıl Nem : 10% -  90% non-condensing

İç mekanda kullanım, Category II 

Max. yükseklik  3000 m 

† Multi kanal sistemlerin iki veya daha fazla modüllere ayrılmasında iletişim kartı ve ilave tablet gerekir 
‡ Sadece sürekli akış durumunda geçerli
†† Listelene uygulamalar sık kullanılan uygulamalardır, ilave özellikler için ileve  uygulamalar 
gerekebilir. Tüm özellikler bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.
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