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“Με τη DANA RS πετυχαίνετε 
τη διακριτικότητα που επιθυμείτε”.

Ελέξτε κάθε λειτουργία της αντλίας σας μέσα από το κινητό σας 
τηλέφωνο.

Δώστε bolus, βάλτε προσωρινό βασικό ρυθμό, υπολογίστε τους 
υδατάνθρακες ή δείτε όλο το ιστορικό χωρίς να αγγίξετε την αντλία 
από τη θήκη της.

Μέγεθος
Η DANA RS είναι η μικρότερη και η ελαφρύτερη αντλία ινσουλίνης.
(9,20 x 4,50 χ 1,9 εκ, 62γρ με τη μπαταρία.)

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αντλία ινσουλίνης DANA RS σας δίνει τη δυνατότητα να  καθορίσετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
δόσεις χορήγησης ινσουλίνης.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΟΣΗ

DANA Υπολογισμός δόσεων
Η αντλία DANA RS σας προτείνει τη δόση 
ινσουλίνης που πρέπει να χορηγηθεί, 
υπολογίζοντας την πρόσληψη υδατανθράκων, τα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αλλά και την ενεργή 
ινσουλίνη που έχετε τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
έτσι ώστε να βρίσκεστε πάντα εντός των τιμών που 
έχετε θέσει ως στόχο.

• Βήμα bolus 0,05μονάδες 
• Βήμα βασικής ρύθμισης 
  0,01.
• Ρυθμιζόμενη εναλλακτική 
  διάρκεια bolus 12, 30, 60    
  sec/unit



Η DANA RS διαθέτει μια σειρά από συναγερμούς και ειδοποιήσεις που αφορούν τη χαμηλή μπαταρία, τη χαμηλή στάθμη 
δεξαμενής, την παράλειψη bolus, τον τερματισμό λειτουργίας της αντλίας, την έμφραξη , κτλ.

Συναγερμοί έμφραξης: 
Οι συναγερμοί έμφραξης χωρίζονται σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ευαισθησίας. Η αντλία DANA RS μπορεί να 
ανιχνεύσει έμφραξη μόλις από τις 2 μη χορηγούμενες μονάδες, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη τόσο για μικρά 
παιδία, όσο και για ενήλικες μεγαλύτερου σωματικού βάρους. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τριπλός έλεγχος ορθής έγχυσης: 
Η αντλία DANA RS ελέγχει και επιβεβαιώνει διαρκώς ότι η έγχυση της ινσουλίνης έχει 
πραγματοποιηθεί σωστά, ώστε να είστε βέβαιοι για τη χορηγούμενη ποσότητα 
ινσουλίνης.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί είναι:
• Κάθε 4 λεπτά πριν την εγχυόμενη βασική δόση 
• Πριν και μετά από καθε εγχυόμενο bolus, και 
• Κάθε μία ώρα για τον έλεγχο της ορθής χορήγησης του βασικού ρυθμού

Κλείδωμα πλήκτρων για την αποφυγή ακούσιας λειτουργίας:
4ψήφιος κωδικός για το κλειδωμα της αντλίας
9-12ψηφιος κωδικός ή κωδικός βιομετρικών στοιχείων για τον τηλεχειρισμό της αντλίας.

Περιορισμός της συχνότητας χορήγησης bolus.
 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Ο Καθετήρας Soft Release O, είναι κάθετης εισαγωγής με μαλακή 
κάνουλα σύμφωνα με  το ISO 8536-8:2015 (χωρίς καθόλου μεταλλικά 
μέρη) και έχει δυνατότητα περιστροφής 360° για μεγαλύτερη άνεση.
Συνδέεται και αποσυνδέεται εύκολα χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή 
στο σημείο έγχυσης.

Ο Καθετήρας Soft Release ST πλάγιας εισαγωγής με μεταλλική 
βελόνα.
 
Τα σετ έγχυσης που χρησιμοποιεί η Dana καλύπτουν όλο το φάσμα 
των σωματότυπων.

“Με τη DANA RS πετυχαίνετε 
τη διακριτικότητα που επιθυμείτε”.



• Ελάχιστος ρυθμός έγχυσης ινσουλίνης: 0,04 μονάδες / 
  ώρα
• Αύξηση βασικού ρυθμού: 0,1 μονάδες / ώρα ή 0,01 
  μονάδες / ώρα
• Αριθμός δόσεων ανά προφίλ: 24 / ημέρα, ωριαία
• Προσωρινός Βασικός ρυθμός: 1 ώρα – 24 ώρες, 0% - 
  200%
• Προφίλ βασικού ρυθμού: 4
• Χωρητικότητα δεξαμενής Ινσουλίνης: 300 μονάδες
• Ανάκλιση μνήμης: Bolus (300), ημερήσια σύνολα (60)
• Bolus: Άμεσο, Παρατεταμένο (30 λεπτά – 8 ώρες) , 
  Διφασικό
• Πρόγραμμα Υπολογισμού Υδατανθράκων
• Αδιάβροχη IP28
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

DANA Υπολογισμός δόσεων
Η αντλία DANA RS σας προτείνει τη δόση 
ινσουλίνης που πρέπει να χορηγηθεί, 
υπολογίζοντας την πρόσληψη υδατανθράκων, τα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αλλά και την ενεργή 
ινσουλίνη που έχετε τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
έτσι ώστε να βρίσκεστε πάντα εντός των τιμών που 
έχετε θέσει ως στόχο.


