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Amika®

POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO
INSTRUKCJE OBRAZKOWE

Rozładowany 
akumulator

Natychmiast 
podłączyć pompę 
do zasilania 
sieciowego.

Alarm błędu pompy

Zanotować kod błędu 
(Err xyz) i 
skontaktować się z 
odpowiednim 
oddziałem biomedy-
cznym.

Alarm opróżnienia 
worka/zapowietrze-
nia zestawu

Wymienić pojemnik 
i zestaw lub 
sprawdzić pod 
kątem pęcherzyków 
powietrza.

Alarm otwarcia 
pokrywy

Zamknąć pokrywę 
pompy.

Komunikat o 
zbliżaniu się do 
objętości docelowej

Kontynuować 
podawanie 
pokarmu lub je 
zakończyć.

Alarm osiągnięcia 
objętości docelowej

Zakończyć 
podawanie pokarmu.  

Alarm niedrożności 
za pompą 

Sprawdzić, czy 
zestaw pompy-
/zgłębnik są drożne 
za pompą po stronie 
pacjenta.   

Alarm niedrożności 
przed pompą 

Sprawdzić, czy 
zestaw pompy jest 
drożny między 
pojemnikiem a 
pompą.

Alarm nieprawidłowej 
instalacji zestawu 

Sprawdzić pozycję 
zestawu nad i pod 
mechanizmem pompy 
oraz zainstalować go 
prawidłowo.

W przypadku włączenia alarmu:    Przypomnienie o 
uruchomieniu

Przejść do kolejnego 
etapu lub wyłączyć 
pompę.  

Wyciszyć alarm (jeśli jest to konieczne)

Wyłączyć alarm Wznowić podawanie 
pokarmu

Ustalić przyczynę i wykonać odpowiednie czynności

Co zrobić, jeśli...
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POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO INSTRUKCJE OBRAZKOWE

Zamknąć zacisk na zestawie podającym, a następnie 
podłączyć do worka EasyBag lub pojemnika.

Otworzyć pokrywę pompy.

Włączyć pompę Amika® – nacisnąć
przycisk wł./wył.

Przesunąć zacisk zestawu podającego w dół zgodnie 
ze strzałką – kliknięcie sygnalizuje właściwą pozycję 

zacisku.

Nacisnąć przycisk automatycznego 
przygotowywania, a następnie nacisnąć przycisk 

uruchomienia.

Umieścić zgłębnik zestawu 
podającego w uchwycie zgłębnika.

Ustawić wymagane natężenie 
przepływu, naciskając przyciski 

+/- aż do osiągnięcia odpowiedniej 
wartości.

Po zakończeniu 
przygotowywania ponownie 

nacisnąć przycisk uruchomienia.

Aby zakończyć podawanie 
pokarmu w dowolnym momencie, 

nacisnąć przycisk zatrzymania. 
Po zakończeniu podawania 

pokarmu lub osiągnięciu objętości 
docelowej nacisnąć przycisk 

zatrzymania.

W przypadku konieczności 
zresetowania paska postępu po 
osiągnięciu docelowej objętości 

pokarmu, nacisnąć przycisk 
zatrzymania i przytrzymać go 

przez 2-3 sekundy.

Aby wyłączyć pompę, nacisnąć 
przycisk wł./wył. i przytrzymać, 

aż urządzenie zakończy 
odliczanie.

Nacisnąć przycisk uruchomienia, 
aby rozpocząć podawanie 

pokarmu.

Ustawić docelową objętość 
pokarmu, naciskając przyciski +/- 
aż do osiągnięcia odpowiedniej 

wartości.

Zamknąć pokrywę i odpowiednio 
ją zablokować, przesuwając 

dźwignię w dół.
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