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B. Braun Sistem de Infuzie Space

Sisteme Automate de Infuzie



 O pompă pentru toate terapiile 

 Interfață universală de utilizare

 Aplicații pentru toate secțiile

Pompe Space de infuzie: Fii inovativ! 

Vă oferim flexibilitatea unei 
pompe simple cu specializările 
unei pompe dedicate 



Sisteme Automate de Infuzie

  Cel mai mic și mai ușor sistem de 
pompe din lume

 Locuri de muncă organizate 

  Ideal pentru transportul atât în spital 
cât și în ambulanțe 

 Manevrare simplă și standardizată

 Prevenirea curgerii libere

 Integrare perfectă IT 

Un pachet complet cu 
multe beneficii 

Lucruri sigure 
pentru a fi utilizate 
cu ușurință

Aflaţi mai multe online: 
Scanaţi codul de bare 2D cu smartphone-ul sau 
urmați link-ul pentru a afla mai multe informații 
www.space.bbraun.com 



Terapie Intensivă –  
Terapie Avansată de Perfuzie

Space Station permite o configurare complet 
flexibilă și un regim modular de perfuzie.

Privire de ansamblu rapidă și ușoară asupra stării de perfuzie 
prin sistemul centralizat de management al alarmelor 
„OneView”. 
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Space Cover Comfort

  Alertare vizualã și acustică a alarmelor la nivel 
central, care permite localizarea mai rapidă a 
alarmei.

  Inserarea şi detașarea ușoară a pompelor, indiferent 
de poziție. 

Infusomat® Space și Perfusor® Space au același 
design, interfață și structură a meniului – 
implicit mai putin timp pentru training-ul 
personalului medical și risc redus de manipulare 
incorectă 

Un echipament complet 
SpaceStation poate fi rapid și 
ușor de transportat 

Un întreg turn alimentat 
printr-un singur cablu de 
alimentare 

Beneficii

  Menține flexibilitatea necesară chiar 
și atunci când spațiul este limitat

  Crește siguranța pacienţilor prin 
integrarea unei librării de 
medicamente și a limitelor de dozaj 

  Aceeași interfață, timp redus de 
training și siguranță crescută

  Ușor de transportat 

  Localizare rapidă a alarmei



Terapie Intensivă -  
Space Glucose Control (SGC) 
Simplifică Management-ul Glucozei 

Alarmă de reamintire când 
este necesară următoarea 
mostră de sânge 

Examinarea 
datelor de 
nutriție și 
calcularea 
automată 
a ratei de 
insulină 
adecvată

Modificarea datelor de 
nutriție în noul calcul al 
ratei de insulină

Prelevarea 
și analizarea 

probelor de sânge 

Trei pași
complexitate redusă

Trei pași
siguranță crescută

Introducerea 
valorii 

glucozei 

Confirmarea ratei de 
insulină 
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Sumarul unei terapii complete dintr-o privire: 

  Nutriţie enterală, parenterală și parametrii perfuziei 
cu insulină. 

  Timpul până la următoarea măsurare a glucozei.

  Istoricul Glicemiei şi Insulinei.

Space GlucoseContol este primul sistem care oferă beneficiile 
terapiei intensive cu insulină fără a creşte volumul de muncă

  Algoritmul încorporat calculează rata optimă de insulină.

  Nutriția enterală și parenterală sunt incluse automat în 
calcul, software-ul care se adaptează continuu la schimbările 
răspunsului la insulină și calculează timpul optim până la 
următoarea măsurarea a glucozei.

Acest instrument de suport decizional ajută la înlocuirea celei 
mai bune decizii bazată pe estimare, cu calcule precise bazate pe 
software-ul dovedit clinic.

Beneficii

  Durată scurtă de spitalizare cu 
reducerea complicațiilor

  Suport decizional pentru doza 
necesară de insulină și următoarea 
măsurătoare a glucozei 

  Prevenire demonstrată a hiper și 
hipoglicemiei 

  Includerea automată a valorilor 
nutriționale

Interfață simplă de utilizare cu touch screen

Aflaţi mai multe online: 
Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul sau 
urmați link-ul pentru a afla mai multe informații
www.space.bbraun.com 

Discuți cu reprezentantul local de vânzări sau 
scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul. 

Aflaţi mai multe informații: 



Terapie Intensivă - „Take Over Mode“
Creșterea siguranței în timpul schimbării seringii 

Înlocuirea manevrei reactive de schimbare manuală a primei 
seringi prin configurare proactivă a celei de-a doua perfuzii cu 
preluarea automată a parametrilor primei perfuzii.

Etichetare clară a ambelor pompe 

Numărul crescut de dispozitive medicale la patul pacientului  
conduce la creșterea numărului de alarme din salon și a 
volumului de muncă al personalului medical.

În acest mediu complex și stresant, un avertisment de alarmă 
a unei seringi goale poate fi de multe ori auzit. Acest lucru 
poate duce la o întârziere în continuarea terapiei cu o altă 
seringă și un subdozaj poate avea consecințe grave în cazul 
catecolaminelor.

Timp

Pompa 1 Pompa 2

De
bi

t

Pompa 1 Pompa 2

Preparare medicament 

Timp

De
bi

t

Pornirea manuală a pompei 2 – riscă o întârziere în terapie. Take Over Mode asigură pornirea automată a pompei 2 – 
minimizare risc pentru subdozaj. 
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Perfuzie continuă posibilă cu doar 
două pompe

Take Over Mode asigură startul automat pentru cea de a 
doua pompă imediat ce prima este goală – reducând riscurile 
subdozajului fără să crească volumul de muncă. 

Mecanismul automat de prindere a 
pistonului seringii asigură startul optim 
pentru cea de-a doua pompă

Beneficii

  Cel de al doilea Perfusor® Space 
pornește automat pentru a reduce 
volumul de muncă și previne 
subdozajul

  Cel de al doilea Perfusor® Space poate 
fi setat în orice moment convenabil 

  Manevrare simplificată datorită 
transferării automate a debitului 



Pediatrie și Neonatologie 

Deoarece copiii nu sunt adulți mici, acest domeniu de îngrijire 
are provocarea de a necesita o flexibilitate ridicată, fără a 
compromite siguranța. 

Pompele Space protejează împotriva erorilor de medicație având 
specificate limite „hard“ și „soft“.

Limite „soft“

Limite „hard“

Infusomat Space® – previne administrarea necontrolată 
de bolus

  Protecție împotriva scurgerilor accidentale în timpul înlocuirii 
truselor. 

  Set de bază cu clemă împotriva curgerii libere care se activează 
până în momentul în care Infusomat® Space este deschis și 
previne supradozarea.
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Beneficii

  Administrare de înaltă precizie

  Prevenirea administrării necontrolate 
de bolus 

  Calculare automată a debitului în 
relație cu greutatea pacientului 

  Limite „soft“ și limite „hard“ în 
specificațiile medicamentelor 

  Schimbarea parametrilor poate fi 
blocată prin funcția de „Blocare Date“ 

Platforma Space oferă confortul calculării automate a debitului 
corelat cu greutatea pentru a aigura acuratețea infuziei.

Perfusor® Space este compatibil cu toate tipurile de seringi de la 2/3ml la 50/60ml. 
Alegerea corectă a seringii asigură: 
  Start rapid 
  Alarmă de ocluzie în timp util

PerfusorSpace® – previne 
administrarea necontrolată de bolus

  Protecție împotriva curgerii libere în 
timpul schimbării seringii.

  Sistemul „Piston break“ imobilizează 
automat pistonul seringii după 
inserție. 
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Start rapid
Îmbunătăţirea acurateţii la cel mai scăzut debit: 
efect „Stick-Slip“ scăzut cu seringi mici

Identi�care rapidă a blocajelor la seringile de 
2/3 ml    în comparaţie cu seringile 50/60 ml
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Detectarea Ocluziei

Robineți închiși, filtre blocate, linii torsionate,  
efectele seringii - mai multe cauze, o soluție: OccluGuard 

Discofix

Robinet cu 3 căi

Nu sunt necesare consumabile speciale 

Alarmă rapidă atunci când 
ai mai multă nevoie 

Metoda tradițională poate 
detecta ocluzia în mai mult 
de o oră.

În acest timp pacientul este 
subdozat fără ca utilizatorul 
să fie informat.

O alarmă rapidă reduce 
această subdozare și 
asigură utilizatorul cu toate 
informațiile necesare pentru 
a lua o decizie clinică.

Operare Standard 
Operare cu OccluGuard

Pediatrie și Neonatologie - OccluGuard 
Cea mai rapidă soluție către o alarmă inteligentă 
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Beneficii

  Rapid 
-  Detectarea ocluziilor și 

deconectărilor de trei ori mai rapidă 
față de metoda tradițională

 -  Reducerea riscului de subdozaj 

 Inteligent 

 -  Nu sunt necesare consumabile 
speciale 

 - Nu este necesară ajustare manuală 

 -  Fără alarme false, fără alarme 
zgomotoase 

Discofix

Rampă cu 3 robineți

Pre-Alarme Inteligente

OccluGuard este un sistem inteligent de eliminare a 
alarmelor false: 

  OccluGuard se adaptează automat la orice setare a 
perfuziei fără ajustare manuală. 

  OccluGuard nu oprește administrarea perfuziei și 
astfel reduce riscul subdozajului. 

  Pauze inteligente ce previn alarmele false deranjante.

  La îndepărtarea ocluziei, alarma OccluGuard se va 
opri automat (de exemplu, în cazul în care pacientul 
se mișcă).

Detectarea 
liniilor 
deconectate 



Sistemul B. Braun Space –  
a treia generaţie TCI

Bloc Operator: TCI 

Cea mai mare flexibilitate 

  TCI este posibil atât cu Perfusor® Space cât și cu 
Infusomat® Space.

  Utilizarea TCI cu Infusomat® Space, reduce numărul 
schimbărilor necesare pentru seringi.

  Creşterea siguranței cu DoseGuard®- software-ul 
pentru reducere a erorilor de medicație.

  Un control mai bun cu posibilitatea de a schimba 
concentrația medicamentului. 

  Îmbunătățește controlul utilizatorului permițând 
administrarea unui bolus suplimentar pe durata TCI. 

  Compatibil cu RMN fără interferențe sau degradări 
ale calității imaginii. 
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Beneficii

 A treia generație TCI, nu necesită 
pompă și consumabile speciale 

 Nu există blocaje de echipamente 

 Algoritmul asigură o anestezie ușoară, 
suficientă și consistentă 

 Algoritmi: Propofol – Schnider sau 
Marsh; Remifentanil – Minto 

Economisirea timpuli personalului medical prin scheme de 
terapie predefinite 

Pentru a selecta terapia corectă, Space asigură o varietate de 
algoritmi pentru TCI (Propofol: Schnider, Marsh; Remifentanil: 
Minto) precum și profil de utilizator (target plasmatic / țintă 
la nivel de efect).

Toate informațiile importante vizibile pe un singur ecran Conectivitate wireless pentru o singură pompă 

Fiecare pompă Space poate fi echipată cu un modul 
wireless construit în acumulator. 
Acest upgrade simplu aduce pachetul complet de 
conectivitate al unei singure pompe, permițând 
acesteia să fie utilizată într-un mod mult mai 
flexibil decât înainte. 

Păstrarea întregistrărilor procedurilor de anestezie

Space oferă posibilitatea de a standardiza nu numai 
echipamentul de anestezie cu cel al spitalului, dar generează 
automat și înregistrările electronice ale procedurilor de 
anestezie.
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Debit de administrare  



  Faza de încărcare ajută la introducerea lentă a nutriției în 
terapie și evită intoleranța.

  Platou pentru faza principală a terapiei. 

  Faza descrescătoare asigură trecerea lentă de la nutriția 
parenterală la cea enterală. 

Unități Specializate 

Faza Continuă

Volum 

Faza Crescătoare Faza 
Descrescătoare KVO*

TimpTimp Total  
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Timp – descreștere 

Crescător & Descrescător (Ramp and Taper)

Timp - încărcare

Terapii Specializate pentru Unitați Specializate

Capacul pentru protejarea seringii 
previne înlăturarea accidentală 
sau neautorizată a seringii. 

Analgezie Controlată de Pacient (PCA) 

Nivelul 3 de blocare a datelor a fost dezvoltat 
special pentru PCA. 

  Textul afișat pe nivelul 3 de blocare a datelor 
poate fi personalizat pentru a îndeplini cerințele 
acestui tip de terapie. 

  Previne schimbarea neautorizată a parametrilor. 

* KVO = Keep Veine Open (păstrarea venei deschise).
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Timp
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bolus 
Iniţial 

PCA
bolus 

bolus
manual 

timp 
de blocare

bolus
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TimpTimp total 

De
bi

t 

Volum 
Bolus

Multi Doză

KVO*

Timp

T1De
bi

t

T2 T3

  R
1

R2

R3

Mod Circadian 

Analgezie Controlată de Pacient  

Beneficii

Profiluri de Terapie: 
  Reducerea volumului de muncă al 
personalului medical 
  Standardizarea înaltă a terapiei 
  Reducerea erorilor de medicație 

PCA: 
  Ameliorarea rapidă a durerii, fără a 
crește volumul de muncă al 
personalului medical
  Flexibilitate sporită prin extinderea 
duratei de viață a acumulatorului 
  Suficiența terapiei este totdeauna 
vizibilă prin raportul A/D 
  Compatibil cu orice Infusomat® Space 
sau Perfusor® Space 

  Terapia în două faze permite definirea unui debit standard 
și a unui debit pentru bolus.

  Ideală pentru administrare antibiotice, citostatice sau 
substanțe tacolitice. 

  Permite programarea de până la 12 debite consecutive 
diferite. 

  Indicată, de exemplu, la administrarea imunoglobinei 
intravenos.

Asigură terapie suficientă: Raportul bolusuri cerute vs 
administrate (A/D) se calculează automat. 



Imagistică - RMN Space Station

Metodele convenționale de perfuzie în mediul RM includ 
utilizarea de linii de perfuzie extra lungi sau pompe 
dedicate RM. Ambele sunt costisitoare și necesită o 
întrerupere a perfuziei.

Pompe de infuzie standard pentru administrări 
speciale 

 RMN SpaceStation a închis această lacună a tehnologiei 
permițând medicilor și personalului să utilizeze pompe 
de perfuzie standard în incinta RMN. 

  Poziționarea optimă a pompei: un contor de câmp 
magnetic încorporat, TeslaSpy®, asigură că pompele 
nu vor fi niciodată prea aproape de câmpul magnetic 
al RMN-ului; pompele pot fi simplu introduse în RMN 
SpaceStation.

  Sunt necesare mai puține rescanări: RMN Space 
Station protejează pompele împotriva interferențelor 
și datorită acesteia asigură imagini fără interferențe. 

  Fără întreruperi: poziționare a pompelor în apropierea 
RMN, permite utilizarea liniilor standard de perfuzie.
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Beneficii

  Permite utilizarea pompelor standard 
în spațiul RMN

 Elimină risipa de linii lungi de perfuzie 

 Fără întreruperi ale perfuziei 

 Protecție pasivă împotriva 
interferențelor la scanare 

Interferențele electromagnetice create de pompe pot afecta 
negativ calitatea imaginii RMN. 

Cu RMN SpaceStation Fără RMN SpaceStation Scanerele RMN emit un puternic câmp magnetic care atrage 
toate materialele feromagnetice. Acesta reprezintă un risc 
pentru pacient și personal și poate chiar să deterioreze 
echipamentul RMN. 

Contorul câmpului magnetic, TeslaSpy® asigură totdeauna 
poziționarea RMN SpaceStation la o distanță sigură față de 
magnet fără a crește volumul de muncă. 

Reducerea costurilor cu RMN SpaceStation

  Nu este nevoie de pompe dedicate: o pompă compatibilă cu 
RMN-ul costă până la 20.000 €. 

  Risc scăzut de defectare a RMN-ului: deși putin probabil, 
o defectare a RMN-ului cauzată de material feromagnetic, 
poate costa aproximativ 50.000 €.

  Rescanarea atrage costuri suplimentare. 

  Transport mai rapid al pacientului: liniile lungi de perfuzie 
nu sunt singurul factor care costă, dar și timpul petrecut de 
personalul medical pentru pregătirea pacientului.

Aflaţi mai multe online: 
Scanaţi codul de bare 2D cu smartphone-ul sau 
daţi clic pe RMN din pagina noastră 
www.space.bbraun.com 



Space OnlineSuite - O nouă platformă 
de aplicații 

OneView 
  Eficiență crescută ca urmare a imaginii de 

ansamblu asupra terapiei IV. 
  Informații imediate din toate saloanele. 
  Suport pentru management-ul alarmelor. 
  Reduce stresul creat de alarme atât pentru 

personalul medical cât și pentru pacienți. 
  Crește siguranța în administrarea medicației. 

Upload Manager.WEB 
  Întotdeauna Librarie de Medicamente 

actualizată și date despre consumabile. 
  Încărcarea datelor în câteva secunde prin 

intermediul rețelei.
  Fluxul de lucru la patul pacientului nu este 

perturbat. 
  Raportare online a status-ului datelor. 

Upload Manager.USB 
  Upload Manager. USB permite încărcarea 

librăriei de medicamente, configurația 
dispozitivului și a datelor despre consumabile 
fără existența unei rețele intranet.
  Actualizare date utilizând un dispozitiv de 

stocare tip USB în locul unei rețele.
  Flexibilitate crescută într-un mediu fără rețea. NOU
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Beneficii

  O platformă ce oferă management-ul 
mai multor aplicații pentru perfuzii 

  Ușor pentru a fi integrat într-o rețea 
de spital 

  Adaptabilă și extensibilă datorită 
tehnologiilor standardizate

  Future-proof design datorită 
design-ului modern 

  Suport pentru dispozitiv mobil cum ar 
fi tabletă iPad® sau Android® 

Drug Library Manager 
  Administrarea setărilor la nivel central pentru 

toate terapiile.
  Un singur fișier al Librăriei de Medicamente 

pentru toate pompele. 
  Ușor de setat lista specifică a medicamentelor 

pentru o anumită secție.

DoseTrac 
Rapoarte: 
  Poate preveni erorile de medicație. 
  Monitorizează utilizarea și îmbunătățirea 

proceselor. 
  Optimizarea managementului farmaciei. 
  Documentare fără lacune. 

Device Manager 
  Vizualizare Online asupra tuturor pompelor. 
   Gestionarea ușoară a verificărilor tehnice de 

siguranță. 
  Urmărirea online a locației pompelor. 
   Configurație centralizată a pompelor și date cu 

privire la consumabile. NOU

Mai multe informații: 
Discutaţi cu reprezentantul local de vânzări 
sau scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul 
dumneavoastră. 

Aflaţi mai multe online: 
Scanați codul de bare  2D cu  smartphone ul sau dați 
clic pe Space OnlineSuite în pagina noastră web:  
www.space.bbraun.com 



B. Braun Medical S.r.l.
Timişoara
Remetea Mare nr. 636
DN6, km 546+400 dreapta
307350 Timiş - România
Tel.: +40 256 284 905
Fax: +40 256 284 907

Bucureşti 
Complex S-Park, Clădirea B3, Str. Tipografilor  
Nr. 11-15, Et. 2, Sector 1, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 231 15 37
Fax: +40 21 231 15 36

E-mail: relatii-clienti.ro@bbraun.com
www.bbraun.ro
www.magazin-bbraun.ro H
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