
Amika®είναι εμπορικό σήμα της Fresenius Kabi AG. 
Η Fresenius Kabi Ltd είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης © Fresenius 
Kabi Ltd.

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
τηλ.: 01928 533533 fax: 01928 533520
email: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
Ημερομηνία προετοιμασίας: Μάρτιος 2018 EN01046

Amika®

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άδεια μπαταρία

Συνδέστε αμέσως 
την αντλία στην 
παροχή ρεύματος.

Συναγερμός 
σφάλματος αντλίας

Σημειώστε τον κωδικό 
του τεχνικού 
σφάλματος (Err xyz) και 
επικοινωνήστε με το 
βιοϊατρικό σας τμήμα.

Συναγερμός άδειας 
σακούλας/αέρα στο 
σετ

Αλλάξτε δοχείο και 
σετ ή ελέγξτε για 
φυσαλίδες αέρα.

Συναγερμός 
ανοιχτής θύρας

Κλείστε τη θύρα της 
αντλίας.

Μήνυμα ότι 
σχεδόν 
συμπληρώθηκε ο 
όγκος-στόχος

Συνεχίστε ή 
διακόψτε τη σίτιση.

Συναγερμός 
συμπλήρωσης του 
όγκου-στόχου

Σταματήστε τη 
σίτιση.  

Συναγερμός 
απόφραξης 
κατάντη 

Ελέγξτε αν το σετ 
αντλίας/ο σωλήνας 
σίτισης είναι καθαρό 
μετά την αντλία, στην 
πλευρά του 
ασθενούς.   

Συναγερμός 
απόφραξης ανάντη 

Ελέγξτε αν το σετ 
αντλίας είναι καθαρό 
μεταξύ του δοχείου 
και της αντλίας.

Συναγερμός 
τοποθέτησης σετ 

Ελέγξτε τη θέση του σετ 
επάνω και κάτω από τον 
μηχανισμό της αντλίας 
και τοποθετήστε το 
σωστά.

Αν χτυπήσει συναγερμός:    Έναρξη ειδοποίησης

Προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα
ή απενεργοποιήστε 
την αντλία.  

Σιγήστε τον συναγερμό (αν χρειάζεται)

Διακόψτε τον 
συναγερμό

Επανεκκινήστε 
τη σίτιση

Εντοπίστε την αιτία και προβείτε στην κατάλληλη ενέργεια

Τι να κάνετε αν...

ΓΙΑ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΛΈΣΤΕ ΔΩΡΕΆΝ  
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ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κλείστε τον σφιγκτήρα στο σετ παροχής και, στη συνέχεια, 
πραγματοποιήστε σύνδεση με την EasyBag ή το δοχείο.

Ανοίξτε τη θύρα της αντλίας.

Ενεργοποιήστε την αντλία Amika® – πατώντας
το πλήκτρο on/off.

Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σετ παροχής 
σύμφωνα με το βέλος προς τα κάτω, μέχρι να 

κουμπώσει με κλικ στη θέση του.

Πατήστε το πλήκτρο αυτόματης πλήρωσης και, 
στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

Τοποθετήστε ευθεία τον σωλήνα 
του σετ παροχής μέσα στον οδηγό 

σωλήνα.

Ρυθμίστε τον επιθυμητό ρυθμό 
ροής πατώντας τα πλήκτρα +/- 

έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός 
όγκος.

Όταν η πλήρωση ολοκληρωθεί, 
πατήστε ξανά το πλήκτρο 

εκκίνησης.

Για να σταματήσετε τη σίτιση 
οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε 

το πλήκτρο διακοπής. Όταν 
ολοκληρωθεί η σίτιση ή 

συμπληρωθεί ο όγκος-στόχος, 
πατήστε το πλήκτρο διακοπής.

Εάν χρειαστεί να επαναρυθμίσετε 
τη γραμμή προόδου, αφού 

συμπληρωθεί ο όγκος-στόχος, 
πατήστε το πλήκτρο διακοπής για 

2-3 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε την 
αντλία, πατήστε το πλήκτρο 

on/off, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
αντίστροφη μέτρηση.

Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, 
για

να αρχίσει η σίτιση.

Καθορίστε τον όγκο-στόχο 
πατώντας τα κουμπιά +/- έως ότου 

επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος.

Κλείστε τη θύρα και ωθήστε τον 
μοχλό προς τα κάτω, για να τον 
ασφαλίσετε καλά στη θέση του.
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