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Amika®

এনেলরো� নজউে্রজশন পোম্প

ছবজযুক্ত রলফোরলন্স গোইড

বয্াটাির েশষ

তাৎ�িণকভােব পা�েক 
ৈবদুয্িতক লাইেনর সােথ জুেড় 
িদন৷

পা� �িটর অয্ালামর্

�যুি�গত �িটর েকাড (Err 
xyz) েনাট করুুন এবং আপনার 
বােয়ােমিডকয্াল িবভােগ েযাগােযাগ 
করুুন৷

বয্াগ খািল/ েসেটর মেধয্ 
বাতােসর জনয্ অয্ালামর্

কে�ইনার ও েসট পিরবতর্ ন 
করুুন অথবা বাতােসর বুদবুদ 
আেছ িকনা তা পরী�া করুুন৷

দরজা েখালা থাকার অয্ালামর্

পাে�র দরজা ব� করুুন৷

িনধর্ািরত পিরমােণর �ায় 
কাছাকািছ চেল আসার 
বাতর্ া

িফিডং চািলেয় যান বা েশষ 
করুুন৷

িনধর্ািরত পিরমাণ পূরণ হেয় 
যাওয়ার অয্ালামর্

িফিডং েশষ করুুন৷  

িনেচর িদেক আটেক যাওয়ার 
সতকর্ তার অয্ালামর্ 

পাে�র পের, েরাগীর িদেক পা� 
েসট/িফিডং িটউব পির�ার আেছ 
িকনা তা পরী�া কের েদখুন৷   

উপেরর িদেক আটেক 
যাওয়ার সতকর্ তার অয্ালামর্ 

কে�ইনার ও পাে�র মেধয্র 
জায়গায় পা� েসট পির�ার 
আেছ িকনা তা পরী�া কের 
েদখুন৷

ইন�েলশন স�িকর্ ত অয্ালামর্ 
েসট  করুন 

পা� েমকািনজেমর উপের ও িনেচ 
েসেটর অব�ান পরী�া করুুন 
 এবং এিটেক সিঠকভােব লাগান৷

যিদ অয্ালামর্ বােজ:    িরমাই�ার চালু করুন

পেরর ধােপ যান
অথবা পা� ব� করুুন।  

অয্ালামর্এর শ�   ব� কের িদন (যিদ �েয়াজন হয়)

অয্ালামর্ ব� করুুন িফিডং করা পুনরায় শরুু করুুন

কারণিট খঁুেজ েবর করুুন এবং যথাযথ পদে�প িনন

কী করতল হবল যিজ...

“রয রকোলনো অনুসন্োন বো তল্্যর িন্য রহোমলকয়োর এ রফোন করুন 
২৪ ঘন্টা ফ্রীফ�টান হেলপলটাইন নম্বর 0808 100 1990“



এনেলরো� নজউে্রজশন পোম্প ছবজযুক্ত রলফোরলন্স গোইড

গজভজং সলেলর পজঞ্র ক্�্যোম্প বন্ধ করুন এবং তোরপর 
ইিজব্যোগ বো কন্েলইনোরলর সো্ল সংযুক্ত করুন।

পোম্পলর িরিো খু�ুন।

Amika® পোম্পেজ রো�ু করুন – েজপুন
রো�ু/বন্ধ করোর বোতোম।

নজরলর িজক নজর্িলশকোরী তীররজহ্নলর িজকল একই �োইনল গজভজং সলেলর 
পজঞ্র ক্�্যোম্প স্্োপন করুন যতক্ষণ নো এেজ িোয়গোমত বসল 

‘‘ক্�জক’’ শব্ি করল।

স্বয়ংক্রজয় প্রোইমজং কী-এ েজপুন, এবং তোরপর স্েোর্ে বোতোমেজ 
েজপুন।

গজভজং সলেলর েজউবেজ সরোসরজ েজউব গোইডলর 
ভলতরল প্রবলশ করোন।

প্রত্যোশজত ভ�জউম নো আসো পর্যন্ত +/- কী-এ 
রোপ িজতল ্োকোর মোধ্যমল কোঙ্খজত প্রবোহ হোর 

সলে করুন।

প্রোইমজং শলষ হ�ল, আবোর স্েোর্ে বোতোম 
েজপুন।

যল কোনো সময়ল ফজডজং বন্ধ করোর িন্য স্েপ 
কী-এ েজপুন৷ ফজডজং শলষ হ�ল বো আপনোর কোঙ্খজত 

মোত্রোয় পৌঁছো�ল, স্েপ করোর কী-এ েজপুন

েোর্গলে ভ�জউমল পৌঁছোনোর পর যিজ আপনোর 
প্রোগ্রলস বোর রজসলে করোর প্রয়োিন হয়, 

তোহ�ল স্েপ কী 2-3 সলকলন্ডলর িন্য েজপুন।

পোম্প বন্ধ করোর িন্য কোউন্েডোউন 
সম্পূর্ণ নো হওয়ো পর্যন্ত রো�ু/বন্ধলর 

বোতোম েজপুন।

ফজডজং শুরু করোর িন্য স্েোর্ে বোতোমেজ েজপুন
ফজডজং শুরু করুন।

প্রত্যোশজত ভ�জউম নো আসো পর্যন্ত, +/- কী-এ 
রোপ িজতল ্োকোর মোধ্যমল েোর্গলে ভ�জউম 

সলে করুন।

িরিোেজ বন্ধ করুন, ঠজকমতো আেকোনোর িন্য 
�জভোরেজ িোয়গো মতো নজরলর িজকল ঠল�ল িজন।
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