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Amika®

ENTERĀLĀS BAROŠANAS SŪKNIS
ILUSTRATĪVA INSTRUKCIJA

Tukšs akumulators

Nekavējoties 
pieslēdziet sūkni 
elektrotīklam.

Sūkņa kļūdas trauksme

Pierakstiet tehniskās 
kļūdas kodu (Err xyz) un 
sazinieties ar 
biomedicīnas nodaļu.

Trauksme par tukšu 
maisiņu/gaisa 
ieplūdi sistēmā

Nomainiet konteineru 
un sistēmu vai 
pārbaudiet, vai nav 
gaisa burbuļu.

Atvērtu durvju 
trauksme

Aizveriet sūkņa durvis.

Gandrīz sasniegta 
mērķa tilpuma 
ziņojums

Turpiniet vai 
pabeidziet barošanu.

Sasniegta mērķa 
tilpuma trauksme

Pabeidziet barošanu.  

Noslēgtas 
lejupplūsmas 
trauksme 

Pārbaudiet, vai sūkņa 
sistēma/barošanas 
caurule ir tīra virzienā 
zem sūkņa pacienta 
pusē.   

Noslēgtas 
augšupplūsmas 
trauksme 

Pārbaudiet, vai sūkņa 
sistēma starp 
konteineru un sūkni ir 
tīra.

Sistēmas uzstādīšanas 
trauksme 

Pārbaudiet sistēmas 
pozīciju virs un zem 
sūkņa mehānisma 
un iestatiet to pareizi.

Ja rodas trauksmes ziņojums:    Palaišanas 
atgādinājums

Turpiniet ar nākamo 
darbībuvai izslēdziet 
sūkni.  

Izslēgt trauksmes ziņojuma skaņu (ja nepieciešams)

Apstiprināt trauksmes ziņojumu Atsākt barošanu

Nosakiet iemeslu un attiecīgi rīkojieties

Kā rīkoties, ja...
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ENTERĀLĀS BAROŠANAS SŪKNIS ILUSTRATĪVA INSTRUKCIJA

Aizveriet infūzijas sistēmas spaili un pēc tam 
pievienojiet sistēmu EasyBag maisiņam vai konteineram.

Atveriet sūkņa durvis.

Ieslēdziet Amika® sūkni, nospiežot
pogu On/Off (Iesl./izsl.).

Novietojiet infūzijas sistēmas spaili atbilstoši 
lejupvērstajai bultiņai, līdz tā tiek fiksēta un atskan 

klikšķis.

Nospiediet automātiskās uzpildes taustiņu un 
pēc tam pogu Start (Sākt).

Novietojiet padeves sistēmas 
cauruli taisni caurules vadotnē.

Iestatiet vajadzīgo plūsmas 
ātrumu, spiežot +/- taustiņus, līdz ir 

sasniegts vajadzīgais tilpums.

Kad uzpilde ir pabeigta, vēlreiz 
nospiediet pogu Start (Sākt).

Lai jebkurā brīdī apturētu barošanu, 
nospiediet taustiņu Stop (Apturēt). 

Kad barošana ir pabeigta vai 
ir sasniegts mērķa tilpums, 

nospiediet taustiņu Stop (Apturēt).

Ja pēc mērķa tilpuma 
sasniegšanas jāveic norises 

joslas atiestate, nospiediet un 
2–3 sekundes turiet taustiņu Stop 

(Apturēt).

Lai izslēgtu sūkni, nospiediet 
pogu On/Off (Iesl./izsl.), līdz tiek 

pabeigta laika atskaite.

Nospiediet taustiņu Start (Sākt),
lai sāktu barošanu.

Iestatiet mērķa tilpumu, spiežot 
+/- taustiņus, līdz ir sasniegts 

vajadzīgais tilpums.

Aizveriet durvis un spiediet sviru 
uz leju, lai tā tiktu stingri fiksēta.
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