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®Amika
مضخة التغذية املعوية

دليل مرجعي مصور

نفاد البطارية

قم بتوصيل مضخة التغذية �صدر 

التيار الرئييس فوًرا.

إنذار حدوث عطل يف املضخة

 Err) قم بتدوين كود العطل الفني

xyz) واتصل بالقسم الطبي البيولوجي.

اإلنذار الخاص بنفاد محتويات 

الكيس / وجود هواء يف جهاز 

املضخة

قم بتغي� الحاوية والجهاز أو افحص 

للكشف عن وجود فقاعات هوائية.

إنذار فتح الباب

أغلق باب املضخة.

رسالة االقرتاب من الوصول إىل 

الكمية املستهدفة

استمر يف التغذية أو قم بإنهائها.

إنذار الوصول إىل الكمية املستهدفة

قم بإنهاء التغذية.  

إنذار اإلنسداد التحتي 

تحقق من عدم انسداد جهاز املضخة 

/ أنبوب التغذية يف املنطقة الواقعة 

بعد املضخة يف جانب املريض.   

إنذار اإلنسداد العلوي 

تحقق من عدم انسداد جهاز املضخة 

يف املنطقة الواقعة ب® الحاوية 

واملضخة.

إنذار تركيب جهاز املضخة 

افحص موضع جهاز املضخة فوق املضخة 

وتحتها 

وقم برتكيبه بشكل صحيح.

منبه البدءيف حالة انطالق اإلنذار:    

استمر إىل الخطوة التالية

أو أوقف تشغيل املضخة.  
كتم صوت اإلنذار (يف حالة الرضورة)

استمرار التغذيةإيقاف اإلنذار

اكتشف السبب وقم باتخاذ اإلجراء املناسب

ماذا أفعل يف حالة...

لطرح أي استفسارات أو طلب أي معلومات، يُرجى االتصال بالرعاية

املنزلية عىل خط املساعدة املجاين املتاح عىل مدار اليوم عىل رقم ١٩٩٠ ١٠٠ ٠٨٠٨ 



مصور مرجعي  دليل  املعوية  التغذية  مضخة 

أغلق املشبك املنظم الضاغط املوجود يف أنبوب اإلمداد ثم 

قم بتوصيله بكيس EasyBag أو الحاوية.

افتح باب املضخة.

قم بتشغيل مضخة Amika® عن طريق الضغط

عىل زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

ضع املشبك املنظم الضاغط املوجود يف أنبوب اإلمداد بحيث يتطابق مع 

السهم املتجه إىل أسفل حتى "يصدر صوت طقطقة" مستقرًا يف مكانه.

اضغط عىل مفتاح التحضري التلقايئ ثم اضغط عىل زر البدء.

ضع أنبوب اإلمداد بشكل مستقيم داخل موجه 

األنبوب.

اضبط رسعة التدفق املطلوبة عن طريق الضغط عىل 

املفتاحني +/- حتى تصل إىل الكمية املطلوبة.

عندما يكتمل التحضري، اضغط عىل زر البدء مجدًدا.

اضغط عىل مفتاح اإليقاف يك توقف التغذية يف أي 

مرحلة. اضغط عىل مفتاح اإليقاف عندما تنتهي 

التغذية أو عند الوصول إىل الكمية املستهدفة.

إذا كنت تحتاج إىل إعادة ضبط رشيط التقدم بعد 

الوصول إىل الكمية املستهدفة، فاضغط عىل مفتاح 

اإليقاف ملدة 2 -3 ثواٍن.

إليقاف تشغيل املضخة، اضغط عىل زر 

التشغيل/إيقاف التشغيل حتى ينتهي العد 

التنازيل.

اضغط عىل زر البدء

لبدء التغذية.

اضبط الكمية املستهدفة عن طريق الضغط عىل 

املفتاحني +/-  حتى تصل إىل الكمية املطلوبة.

أغلق الباب واضغط إىل أسفل عىل الذراع حتى يتم 

تثبيته بإحكام يف موضعه.
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