
 

Foco Pump S-Vet 

Bomba de seringa 

Modelo: Série BYZ-810 

Fonte de energia 

- Fonte de alimentação AC 100-240V, 50/60 Hz, consumo de energia 35 VA 

- Fonte de alimentação externa: DC 12 V  

- Bateria interna: bateria de lítio 11.1 V 1800 mAh 

- Tempo de uso contínuo da bateria: não menos de 4 horas (para infusão a 5 mL/h) 

Fusível: T2UMAeu/250VAC – 2 unidades 

Seringas compatíveis: compatível com qualquer marca de seringa de 10, 20, 30, 50, e 60 mL após 

calibração correta. 

Modo de infusão: modo simples (mL/h), modo volume por peso e modo volume por tempo. 

Taxa de infusão:  

- Seringa 50/60 mL: 0,1 mL/h – 1500 mL/h (0,1 mL/h etapa) 

- Seringa 30 mL: 0,1 ml/h – 900 mL/h (0,1 mL/h etapa) 

- Seringa 20 mL: 0,1 mL/h – 600 mL/h (0,1 mL/h etapa) 

- Seringa 10 mL: 0,1 mL/h – 300 mL/h (0,1 mL/h etapa). 

Volume de bolus: 

- Seringa 50/60 mL: 0,1 mL – 10 mL (etapa de 0,1 mL) 

- Seringa de 30 mL: 0,1 mL – 10 mL (etapa de 0,1 mL) 

- Seringa de 20 mL: 0,1 mL – 10 mL (etapa de 0,1 mL) 

- Seringa de 10 mL: 0,1 mL – 5 mL (etapa de 0,1 mL) 

 



 

Taxa de eliminação: 

- Seringa 50/60 mL: 1500 mL/h 

- Seringa de 30 mL: 900 mL/h 

- Seringa de 20 mL: 600 mL/h  

- Seringa de 10 mL: 300 mL/h 

Volume de infusão: 1 a 9999,9 mL (etapa de 0,1 mL) 

Pressão de oclusão: 

- alta: 800 mmHg ± 200 mmHg (106,7 kPa ± 26,7 kPa) 

- média: 500 mmHg ± 100 mmHg (66,7 kPa ± 13,3 kPa) 

- baixa: 300 mmHg ± 100 mmHg (40,0 kPa ± 13,3 kPa) 

Alarmes: fim da injeção, injeção bloqueada, bateria fraca, falha no equipamento, seringa instalada 

incorretamente, queda da seringa,  operação anormal, conecte em uma fonte de energia, etc.  

Precisão: ± 2% 

Taxa KVO: 0,1 mL/h -5 mL/h (incremento de 0,1 mL/h) 

Condições de funcionamento: 

- Temperatura: 5 ℃ a 40 ℃ 

- Umidade: 20 a 90%  

- Pressão atmosférica: 86,0 kPa-106,0 kPa 

Condições de transporte e armazenamento: 

- Temperatura: -20 ℃ a + 55 ℃  

- Umidade: ≤ 93% 

- Pressão atmosférica: 50,0 kPa-106,0 kPa 

 



 

Dimensões: 27,0 cm de largura × 21,10 cm de profundidade × 12,1 cm de altura 

Peso: 2,2 kg (incluindo bateria) 

 

 

 

 


