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Amika®

ENTERINIO MAITINIMO POMPA
ILIUSTRUOTAS NAUDOJIMO VADOVAS

Išsekusi baterija

Nedelsiant jungti 
pompą į maitinimo 
tinklą.

Įspėjimas dėl pompos 
veikimo klaidos

Pasižymėti techninės 
klaidos kodą (Err xyz) ir 
kreiptis į vietos 
biomedicinos skyrių.

Įspėjimas dėl tuščio 
maišelio / oro 
patekimo į sistemą

Pakeisti konteinerį ir 
sistemą arba 
patikrinti, ar nėra oro 
burbuliukų.

Įspėjimas dėl atviros 
angos

Uždaryti pompos 
angą.

Pranešimas, kad 
reikiamas kiekis 
beveik pasiektas

Tęsti arba baigti 
maitinimą.

Reikiamas kiekis 
pasiekė įspėjimo 
signalo žymą

Baigti maitinimą.  

Įspėjimas dėl galimo 
užsikimšimo 
apatinėje dalyje 

Patikrinti, ar pompos 
sistema / maitinimo 
vamzdelis 
neužsikimšęs už 
pompos paciento 
pusėje.   

Įspėjimas dėl galimo 
užsikimšimo 
viršutinėje dalyje 

Patikrinti, ar 
neužsikimšusi 
pompos sistema tarp 
konteinerio ir 
pompos.

Įspėjimas dėl tiekimo 
sistemos prijungimo 

Patikrinti sistemos padėtį 
virš pompos mechaniz-
mo ir po juo, ir tinkamai 
ją prijungti.

Pasigirdus įspėjimo signalui:    Priminimas dėl „Start“

Atlikti sekantį veiksmą
arba išjungti pompą.  

Nutildyti įspėjimo signalą (jei reikia)

Išjungti įspėjimo signalą Tęsti maitinimą

Nustatyti priežastį ir imtis atitinkamų veiksmų

Ką daryti, jeigu...
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ENTERINIO MAITINIMO POMPA ILIUSTRUOTAS NAUDOJIMO VADOVAS

Užspauskite spaustuką ant tiekimo sistemos, tada 
prijunkite prie „EasyBag“ arba konteinerio.

Atidarykite pompos angą.

Įjunkite „Amika®“ pompą: paspauskite
įjungimo/išjungimo mygtuką.

Tiekimo sistemos spaustuką sulygiuokite su 
rodykle „žemyn“: tinkamai uždėjus, pasigirs 

spragtelėjimas.

Paspauskite automatinio užpildymo mygtuką, 
tada – mygtuką START.

Tiekimo sistemos vamzdelį 
įstatykite tiesiai į vamzdelio 

kreiptuvą.

Pageidaujamą srauto greitį 
nustatykite spausdami 

mygtukus „+“ arba „-“, kol įtekės 
pageidaujamas kiekis.

Sistemai prisipildžius, dar kartą 
paspauskite mygtuką START.

Norėdami sustabdyti maitinimą 
bet kuriuo metu, paspauskite 

mygtuką STOP. Baigus maitinimą 
arba įtekėjus reikiamam kiekiui, 

paspauskite mygtuką STOP.

Jei reikia atkurti eigos juostą po 
to, kai įteka reikiamas kiekis, 2–3 
sekundes palaikykite paspaudę 

mygtuką STOP.

Norėdami išjungti pompą, 
paspaudę laikykite jos 

įjungimo/išjungimo mygtuką, 
kol ekrane baigsis atgalinis 

skaičiavimas.

Paspauskite mygtuką START, kad
pradėtumėte maitinimą.

Nustatykite reikiamą kiekį 
spausdami mygtukus „+“ arba „-“, 

kol įtekės reikiamas kiekis.

Uždarykite angą ir nuspauskite 
svertą, kad jis tvirtai užsifiksuotų.
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