
HOMEPUMP C-SERIES

Νέο διαμορφωμένο σωληνάριο απαλλαγμένο 
από DEHP, ελεγμένο για συμβατότητα με το 5-FU

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Ιδανική λύση για 

χημειοθεραπείες 

μακράς διαρκείας

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ



Το HOMEPUMP C-SERIES είναι μία ελαστομερής αντλία 
έγχυσης με μαλακό κέλυφος, κατασκευασμένη από 
πολυστρωματική μεμβράνη. Με την αντλία, η φαρμακευτική 
αγωγή χορηγείται μέσω ενός σωλήνα, απαλλαγμένου από 
το χημικό DEHP, ο οποίος ελέγχεται μέσω ενός περιοριστή 
ροής. Εξαιτίας της πίεσης που ασκείται από τη μεμβράνη, η 
παροχή της φαρμακευτικής αγωγής εκχύνεται με αυτόματο 
προκαθορισμένο, σταθερό και αξιόπιστο τρόπο (ενός +/- 
15% του αναγραφόμενου ρυθμού ροής όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις προτάσεις του κατασκευαστή.) Ο ρυθμός της 
ροής καθορίζεται από τον συνδυασμό του περιοριστή ροής 
και της θετικής πίεσης της ελαστομερούς μεμβράνης. 

Η Halyard Health είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σταθερότητας που παρέχονται στο παρόν. Τα δεδομένα δεν 
αποσκοπούν στην προώθηση κανενός συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος ή δοσολογίας για ιατρική χρήση. Πάντα 
να ανατρέχετε στις προβλεπόμενες πληροφορίες από τον κατασκευαστή του φαρμάκου όταν χορηγείτε κάποιο φάρμακο 
μέσω του συστήματος HOMEPUMP C-SERIES. 
Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής χρησιμοποιώντας το HOMEPUMP 
C-SERIES αναπτύχθηκαν βασιζόμενες σε δοκιμές που διεξήχθησαν σε ανεξάρτητα εργαστήρια μετά την επανεξέταση ποικίλων 
ιατρικών δημοσιεύσεων και πληροφοριών του προϊόντος όπως παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι οδηγίες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως σημεία αναφοράς. Δεν πρέπει να αντικαθιστούν συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από 
θεράποντες ιατρούς ή φαρμακοποιούς οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και μπορούν να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων. 
Τα δεδομένα σταθερότητας που παρέχονται εντός του παρόντος σχετίζονται με τη χημική σταθερότητα των ελεγχόμενων 
φαρμάκων και όχι με την αποστείρωσή τους. Ο φαρμακοποιός ο οποίος χορηγεί το φάρμακο είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση 
της σωστής προετοιμασίας του, με τη χρήση επικυρωμένων τεχνικών αποστείρωσης για την πρόληψη μολύνσεων από 
μικροοργανισμούς. Για πρότυπα ποιότητας και  πρακτική εφαρμογή, απευθυνθείτε στο USP <797> Pharmaceutical Compound-
ing-Sterile Preparations. 
Τα φάρμακα που απαριθμούνται στις μη σκιασμένες περιοχές έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητα εργαστήρια για να επικυρώσουν 
τη χημική σταθερότητα στο HOMEPUMP C-SERIES. Τα φάρμακα που απαριθμούνται στις σκιασμένες περιοχές είναι παραπομπές 
που παρέχονται από εξωτερικές πηγές σχετικά με τη σταθερότητα σε άλλα δοχεία. Παρακαλώ απευθυνθείτε στην παρεχόμενη 
παραπομπή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ HOMEPUMP C-SERIES - ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕ  ISO 28620

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ HOMEPUMP C-SERIES

Διεθνή Δεδομένα για μη ηλεκτρικές φορητές συσκευές έγχυσης, ISO 28620: 2010

Δεδομένα που μπορούν να εφαρμοστούν στη συνθετική θερμοπλαστική ελαστομερή μεμβράνη 

Έλεγχος της απόδοσης του ρυθμού χορήγησης του νέου 
απαλλαγμένου από DEHP σωληνάριου, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές.

NS: Φυσιολογικό Αλατούχο Ύδωρ  DSW: Γλυκόζη/ 5% Δεξτρόζη σε Νερό  SW: Αποστειρωμένο Νερό  RTU: Ετοιμο για χρήση
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: a. Έλεγχος ολοκληρωμένος από την Beckman Industrial Corp.USA. b. Έλεγχος ολοκληρωμένος από το Centre Antoine Lacassagne, Γαλλία. 
c. Έλεγχος ολοκληρωμένος από το νοσοκομείο Karolinska, τμήμα κλινικής φαρμακολογίας, Σουηδία. d. trissel, Lawrence A. Οδηγός ενέσιμων φαρμάκων, 14η έκδοση, Bethesda, Maryland. 
Αμερικανική εταιρεία νοσοκομειακών φαρμακοποιών, 2007 e. Τμήμα φαρμακευτικής και φαρμακολογίας, Πανεπιστήμιο Bath, Αγγλία.

O χρόνος αποθήκευσης αντικατοπτρίζει τους χρόνους που επιλέγονται από την Halyard Health και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τα όρια 
αποδεκτής σταθερότητας

CISPLATIN2 0.5mg/ml NS2 8 μέρες - - d
CYCLOPHOSRHAMIDE 4.5mg/ml NS 7 μέρες 7 μέρες - b
DOXORUBICIN HCI 2mg/ml NS - 48 ώρες - a
ETOPOSIDE 0.1-0.4mg/ml NS 9 μέρες - - c
FLUOROURACIL2 50mg/ml  RTU  8 εβδομάδες - - a
 1-25 mg/ml  NS 45 μέρες 45 μέρες - e
 50 mg/ml RTU 45 μέρες - - e
FOLINIC ACID or LEUCOVORIN Ca 4 mg/ml NS 7 μέρες 7 μέρες - b
METHOTRAXATE Na 0.03mg/ml  DSW  7 μέρες - - d
 125-125 mg/ml  NS  7 μέρες  105 μέρες - d

Φαρμακευτική Αγωγή  Συγκέντρωση Αραιωτικό Μέσο Δωμάτιο Διατηρημένο στο Ψυγείο Κατεψυγμένο  Παραπομπή για ελεγμένα φάρμακα 



ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 45 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ HOMEPUMP C-SERIES  
ΜΕ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΟΓΚΟ

Από τη στιγμή της κυκλοφορίας του το 1993, έχουν πουληθεί δέκα εκατομμύρια αντλίες, παρέχοντας πολυάριθμα 
πλεονεκτήματα σε φαρμακοποιούς και ασθενείς.

• Ολοκληρωμένη συμβατότητα με το φάρμακο και τα 
δεδομένα σταθερότητας. 
• Επαρκής αποστείρωση η οποία διατηρείται με την βαλβίδα 
ασφαλείας μίας οδού.
• Η ιδιωτική, ελαστομερής  μεμβράνη παρέχει υψηλή 
επίδοση και ολική αξιοπιστία.
• Πλήρης/Μερική χωρητικότητα η οποία επιτρέπει ευελιξία 
στη δοσολογία και αποτελεί οικονομικά αποδοτική λύση.
• Προκαθορισμένος ρυθμός ροής για την αποφυγή 
πολύπλοκου προγραμματισμού ή μέτρησης σταγόνων. 
• Αναλώσιμος σχεδιασμός - χωρίς συντήρηση, σύνδεση 
καλωδίων, μπαταριών ή ενδοφλέβιας σύνδεσης. 
• Μικρό μέγεθος για ελάχιστο χώρο αποθήκευσης. 
• Απαιτείται η ελάχιστη δυνατή εκπαίδευση.

• Εύκολο στη χρήση
• Διακριτικό, φορητό και φιλικό προς τον ασθενή.
• Εργονομικός σχεδιασμός με μαλακό κέλυφος για βέλτιστη 
άνεση. 
• Συμπαγές μέγεθος το οποίο διατηρεί την κινητικότητα και 
την διακριτικότητα.
• Συρρίκνωση της αντλίας καθώς χορηγείται το φάρμακο.
• Σχεδιασμός μίας χρήσης, αναλώσιμος μετά τη χρήση.
• Μικρό μέγεθος, εύκολο στην αποθήκευση στο σπίτι.
• Ανθεκτικό και εύκολο στο πακετάρισμα και τη μεταφορά.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ: ΑΣΘΕΝΕΙΣ:

Πληροφορίες χρόνου χορήγησης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το γέμισμα  της αντλίας με ποσότητα μικρότερη του αναγραφόμενου (ονομαστικού) όγκου θα οδηγήσει σε γρηγορότερο ρυθμό 
ροής. Αν γεμίσετε την αντλία με περισσότερο από τον αναγραφόμενο (ονομαστικό) όγκο θα έχει ως αποτέλεσμα πιο αργό ρυθμό ροής. 

Μοντέλο  C060020 C100005 C100020 C125050 C270010 C270020 C270050 C270100
Αναγραφόμενος όγκος  60 100 100 125 270 270 270 270
Αναγραφόμενος ρυθμός ροής 2 0.5 2 5 1 2 5 10
Ελάχιστο όριο ροής  27 71 50 72 143 185 146 142
Μέγιστο όριο ροής  65 125 125 125 125 335 335 335
Διατηρηθείς όγκος  <3 <4 <4 <4 <10 <10 <10 <10

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Θερμοκρασία από το ψυγείο στο περιβάλλον 7 8 8 8 12 12 12 12
Θερμοκρασία από την κατάψυξη στο περιβάλλον 12 16 16 16 25 25 25 25
Εκτιμώμενος χρόνος χορήγησης    Όγκος(ml) 
12 ώρες  27   72    142
18 ώρες  40   101    202
22 ώρες  47  50 113    236
24 ώρες 1 ημέρα 51  56 122   146 246
30 ώρες  60
38 ώρες
44 ώρες        234
46 ώρες    95    241
48 ώρες 2 ημέρες   99    249
60 ώρες    114    289
72 ώρες 3 ημέρες      185 324
96 ώρες 4 ημέρες      201
120 ώρες 5 ημέρες  71   143 243
135 ώρες  5.5 ημέρες      270
 6 ημέρες  77   170 277
 7 ημέρες  87   189 309
 8 ημέρες  98   210
 9 ημέρες  101   236
 10 ημέρες  112   249
 11 ημέρες  121   268
 12 ημέρες     279



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΡΡΕΠΗ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΦΘΟΡΙΟΥΡΑΚΙΛΗ
Το πρόβλημα σχηματισμού ιζήματος της φθοριουρακίλης μπορεί να οδηγήσει σε κρυσταλλοποίηση της φαρμακευτικής 
αγωγής εντός του σωλήνα της αντλίας, του φίλτρου ή του περιοριστή ροής και είναι πιθανό να οδηγήσει σε απόφραξη της 
αντλίας ή σε κατάσταση μερικής ή ολικής απώλειας ροής.
Για τον περιορισμό της περίπτωσης δημιουργίας ιζήματος, ακολουθείστε τις συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με την 
αποθήκευση και τη  χορήγηση. 

Κλείστε τον σφιγκτήρα της αντλίας.

Γεμίστε την αντλία με 10 ml διάλυμα φυσιολογικού αλατούχου ύδατος. 

Ανοίξτε τον σφιγκτήρα, αφαιρέστε το περιφερικό κάλυμμα luer και αφήστε την αντλία να ετοιμαστεί μέχρι να 
παρατηρήσετε μία σταγόνα στην απόληξη της συσκευής. 

Κλείστε τον σφιγκτήρα και επανατοποθετήστε το περιφερικό κάλυμμα luer.

Γεμίστε την αντλία με το 5-FU και το απαιτούμενο αραιωτικό μέσο σύμφωνα με το πρωτόκολλο του φαρμακείου.

Μην ανοίγετε τον σφιγκτήρα μέχρι να είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στον ασθενή.
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Αποθηκεύστε σε ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου (20-25 βαθμούς Κελσίου, 68-77 βαθμούς Fahrenheit. Μην 
τοποθετείτε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Προστατέψτε από το φως. 

Επιθεωρήστε οπτικά ότι το 5-FU δεν περιέχει ορατά σωματίδια πριν την χορήγηση. Ακολουθήστε τις προτάσεις του 
κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε ότι τυχόν σωματίδια έχουν διαλυθεί. 

Αν κάνετε λήψη του 5-FU από γυάλινη αμπούλα, προτείνεται η χρήση διηθητικής βελόνας. 

Αν το 5-FU είναι αραιωμένο, πρώτα γεμίστε την αντλία με το αραιωτικό (πχ. φυσιολογικό αλατούχο ύδωρ) και 
προσθέστε τη δόση του 5-FU που σας έχει συνταγογραφηθεί. 

Μειώστε τον κίνδυνο δημιουργίας ιζήματος εντός του σωλήνα της αντλίας προετοιμάζοντάς την, γεμίζοντας εκ των 
προτέρων με μία μικρή ποσότητα φυσιολογικού αλατούχου ύδατος, έτσι ώστε το 5-FU να μην βρίσκεται μέσα στον σωλήνα 
της αντλίας μέχρι να ξεκινήσει η έγχυση. Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε φάρμακα επιρρεπή σε 
ιζηματοποίηση. 
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Οδηγίες βήμα βήμα

Ιερά Οδός 236, Χαϊδάρι, Αθήνα 124 61
Τ +30 210 59 11 150
Ε info@cureplast.gr
www.cureplast.gr


