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Amika®

BOMBA DE NUTRIÇÃO ENTÉRICA
GUIA DE REFERÊNCIA GRÁFICA

Bateria vazia

Ligue imediata-
mente a bomba à 
fonte de alimenta-
ção.

Alarme de erro da 
bomba

Verifique o código de 
erro técnico (Err xyz) 
e contacte o seu 
departamento 
biomédico.

Alarme de embalagem 
vazia/presença de ar no 
conjunto

Substitua o recipiente 
e o conjunto ou 
verifique a presença 
de bolhas de ar.

Alarme de porta 
aberta

Feche a porta da 
bomba.

Mensagem de 
volume alvo quase 
atingido

Continue a 
alimentação ou 
termine a 
alimentação.

Alarme de volume 
alvo atingido

Termine a 
alimentação.  

Alarme de oclusão a 
jusante 

Verifique se o 
conjunto de 
bomba/tubo de 
alimentação se 
encontra desobstruí-
do após a bomba, no 
lado do paciente.   

Alarme de oclusão a 
montante 

Verifique se o 
conjunto de bomba 
se encontra 
desobstruído entre 
o recipiente e a 
bomba.

Alarme de instalação do 
conjunto 

Verifique a posição do 
conjunto acima e 
abaixo do mecanismo 
da bomba e insira-o 
corretamente.

Se o alarme soar:    Iniciar Lembrete

Continue para o 
passo seguinte
ou desligue a 
bomba.  

Silenciar o alarme (se necessário)

Parar o alarme Reiniciar a alimentação

Detete a causa e execute a ação necessária

O que fazer se...

PARA QUAISQUER QUESTÕES OU INFORMAÇÕES, LIGUE PARA O NÚMERO DE APOIO
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BOMBA DE NUTRIÇÃO ENTÉRICA GUIA DE REFERÊNCIA GRÁFICA

Feche o grampo de constrição no conjunto de infusão e, a seguir, 
ligue ao EasyBag ou recipiente.

Abra a porta da bomba.

Ligue a bomba Amika® – prima
o botão ligar/desligar.

Coloque o grampo de constrição do conjunto de 
infusão alinhado com a seta descendente até 
este encaixar corretamente de forma audível.

Prima a tecla de enchimento automático e 
depois prima o botão Iniciar.

Coloque o tubo do conjunto 
de infusão no interior da 

guia do tubo.

Defina a taxa de fluxo desejada 
premindo as teclas +/- até 
atingir o volume desejado.

Quando o enchimento estiver 
concluído, volte a premir o 

botão Iniciar.

De forma a parar a alimentação a 
qualquer altura, prima a tecla Parar. 
Quando o processo de alimentação 
terminar ou o seu volume alvo for 

atingido, prima a tecla Parar.

Se necessitar de reiniciar a 
barra de progresso depois de 

o volume alvo ser atingido, 
prima a tecla Parar durante 2-3 

segundos.

Para desligar a bomba, 
prima o botão ligar/desligar 
até a contagem decrescente 

terminar.

Prima a tecla Iniciar para
iniciar o processo de 

alimentação.

Defina o volume alvo premindo 
as teclas +/- até atingir o 

volume desejado.

Feche a porta e empurre a alavanca 
para baixo de forma a bloqueá-la 

firmemente na sua posição.
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