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Amika®

SONDEERNÆRINGSPUMPE
BILLEDVEJLEDNING

A�adet batteri

Tilslut straks 
pumpen til et 
strømstik.

Alarm ved pumpefejl

Nedskriv den tekniske 
fejlkode (Err xyz), og 
kontakt din 
biomedicinske 
afdeling.

Alarm for tom 
pose/luft i sættet

Skift beholderen og 
sættet, eller se efter 
luftbobler.

Alarm for åbent 
dæksel

Luk pumpedækslet.

Besked, om at den 
ønskede mængde 
næsten er nået

Fortsæt indgiften, 
eller afslut 
indgiften.

Alarm, for at den 
ønskede mænge 
er nået

Afslut indgiften.  

Alarm for tilstopning 
efter pumpen 

Kontroller, at 
pumpesættet/son-
den ikke er 
tilstoppet mellem 
pumpen og 
patienten.   

Alarm for tilstopning 
før pumpen 

Kontroller, at 
pumpesættet ikke 
er tilstoppet mellem 
beholderen og 
pumpen.

Alarm for installation af 
sættet 

Kontroller pumpesæt-
tets position over og 
under pumpemeka-
nismen, og isæt det 
korrekt.

Hvis alarmen lyder:    Påmindelse om start

Gå videre til næste 
trin, eller slå 
pumpen fra.  

Sæt alarmen til lydløs (om nødvendigt)

Slå alarmen fra Fortsæt indgiften

Find årsagen, og gå videre til den påkrævede 
foranstaltning

Hvad gør man, hvis ...

FOR EVENTUELLE FORESPØRGSLER ELLER INFORMATION KAN DU RINGE TIL HJEMMEASSISTANCETJENESTEN,  
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SONDEERNÆRINGSPUMPE BILLEDVEJLEDNING

Luk klemmelåsen på infusionssættet, og 
tilslut derefter EasyBag eller beholderen.

Åbn pumpedækslet.

Tænd for Amika®-pumpen – ved at trykke på
knappen "on/off".

Placer klemmelåsen på infusionssættet 
parallelt med pilen, som peger nedad, indtil 

den "klikker" fast.

Tryk på den automatiske ansugningstast, og 
tryk derefter på startknappen.

Placer infusionssættets slange 
lige i slangerillen.

Vælg den ønskede 
tilførselshastighed ved at trykke 

på tasterne + og -, indtil den 
ønskede mængde opnås.

Når ansugningen er fuldført, 
trykkes der på startknappen 

igen.

Indgiften kan til enhver tid 
stoppes ved at trykke på 

stoptasten. Tryk på stoptasten, 
når indgiften er afsluttet, eller 
den ønskede mængde er nået.

Hvis du har brug for at nulstille 
statuslinjen, når den ønskede 
mængde er opnået, skal du 
trykke på stoptasten i 2-3 

sekunder.

For at slå pumpen fra skal 
du trykke på knappen "on/
off", indtil nedtællingen er 

gennemført.

Tryk på starttasten for at
begynde indgiften.

Indtil den ønskede mængde 
ved at trykke på tasterne  
+ og -, indtil den ønskede 

mængde opnås.

Luk dækslet, og tryk håndtaget 
ned for at låse det.
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