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Comodidade com cuidados essenciais

A inovadora função de coleta de volume é versátil o 
su�ciente para coletar o volume de infusões, 
satisfazendo diferentes necessidades clínicas.

O alarme visível facilita a identi�cação e a localização de 
problemas especí�cos, ajudando a solucionar problemas 
de maneira oportuna.

O guia rápido com instruções na tela fornece 
informações úteis para ajudar a evitar a operação 
inadequada.

A série BeneFusion 3 apresenta um conceito fácil de usar que simpli�ca o �uxo de trabalho de infusão e 
satisfaz várias necessidades clínicas. 

Alarme grá�co

Guia rápido

A estação de trabalho integrada facilita o gerenciamento 
de várias bombas sem preocupações.

Estação de encaixe DS3

Coleta de volume



P mm Hg 47
525

P mm Hg 520
525

75mmHg

20μL

2 a 3 s

A série BeneFusion 3 contribui para práticas clínicas isenta de preocupações, fornecendo soluções essenciais, 
garantindo infusões altamente precisas e seguras. 

SP3/SP3D ± 2%; VP3 ± 5%
- Alta estabilidade da infusões em tempo 

real.
- Alta precisão durante longas horas.

Auxilia na identi�cação de riscos 
e perigos causados pela oclusão 
e bolhas de ar, contribuindo para 
uma infusão segura.

Permite que a primeira gota seja 
ministrada em 2 a 3 segundos, 
garantindo uma terapia de infusão 
correta.

Permite Alterar a taxa de �uxo 
facilmente sem parar a bomba, o que 
ajuda a manter a infusão. 

Comodidade com cuidados essenciais

Alta precisão e infusão segura - Uma ampla gama de detecção de oclusão que aumenta 
os níveis de segurança.

- Exibição grá�ca e numérica da pressão dinâmica que 
prevê antecipadamente o alarme de oclusão.

Sistema inteligente de gerenciamento da oclusão

Bolus inesperado reduzido quando ocorre a oclusão, 
liberando a alta pressão para proteger os pacientes.

Antibolus

Sistema de pressão dinâmica (DPS) 

Alta precisão Sensores de detecção de alta precisão

Início rápidoTitulação

Mínimo do detector de pressão

Mínimo do sensor de ar

primeira gota



O BeneFusion SP3/VP3 ajuda a amenizar o processo de transferência de pacientes durante as atividades 
pré-hospitalares e intra-hospitalares, economizando uma grande quantidade de tempo para o atendimento 
de pacientes.

Transferências confortáveis

Pesa apenas 1,45 kg, o que lhe permite ser 
transportado comodamente

Leve

A bateria dura até 12 horas

Bateria duradoura

O alto nível de resistência à água e poeira garante 
grande durabilidade

Proteção IP34

SP3/SP3D/VP3 cumpre a norma EN-1789 de apoio à 
aplicação em ambulâncias

Aplicação em ambulâncias


