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Amika®

POMPĂ DE NUTRIȚIE ENTERALĂ
GHID DE REFERINȚĂ ILUSTRAT

Baterie consumată

Conectaţi imediat 
pompa la reţeaua de 
alimentare cu curent.

Alarmă eroare pompă

Notaţi codul erorii 
tehnice (Err xyz) și 
contactaţi departamen-
tul biomedical.

Alarmă sac 
gol/prezență aer în 
set

Schimbaţi recipientul 
și setul sau verificaţi 
dacă există bule de 
aer.

Alarmă ușă deschisă

Închideţi ușa pompei.

Mesaj de avertizare 
volum vizat 
aproape atins

Continuaţi 
alimentarea sau 
întrerupeţi 
alimentarea.

Alarmă volum vizat 
atins

Întrerupeţi 
alimentarea.  

Alarmă ocluzie linie 
de alimentare 

Asiguraţi-vă că setul 
pompei / tubul de 
alimentare nu este 
înfundat în secţiunea 
dinspre pacient.   

Alarmă ocluzie linie 
de retur 

Asiguraţi-vă că setul 
pompei nu este 
înfundat între 
recipient și pompă.

Alarmă poziție set 

Verificaţi poziţia setului 
deasupra și sub 
mecanismul pompei 
și poziţionaţi setul 
corect.

Dacă se declanșează alarma:    Fixare memento

Treceţi la următorul 
pas sau opriţi pompa.  

Setaţi alarma în modul silenţios (dacă este necesar)

Oprirea alarmei Reluarea alimentării

Identificaţi cauza și luaţi măsurile necesare

Ce să faceți dacă...

PENTRU ÎNTREBĂRI SAU INFORMAȚII, APELAȚI NUMĂRUL TELEFONIC GRATUIT  
DE ASISTENȚĂ LA DOMICILIU, DISPONIBIL NON STOP, 0808 100 1990



GHID DE REFERINȚĂ ILUSTRAT PENTRU POMPA DE NUTRIȚIE ENTERALĂ

Fixați în poziție clema de prindere pe setul de administrare, apoi 
conectați setul la EasyBag sau la recipient.

Deschideți ușa pompei.

Porniți pompa Amika, apăsând
butonul de pornire/oprire.

Poziționați clema de prindere a setului de 
administrare aliniată cu săgeata în jos până când 

se fixează în poziție.

Apăsați tasta de amorsare automată, apoi apăsați 
butonul start.

Poziționați tubul setului de 
administrare în interiorul ghidajului 

pentru tub.

Setați viteza fluxului apăsând 
tastele +/- până când ajungeți la 

volumul dorit.

După finalizarea amorsării, 
apăsați din nou butonul start.

Pentru a întrerupe alimentarea, 
apăsați tasta stop. După finalizarea 

alimentării sau când s-a atins 
volumul vizat, apăsați tasta stop.

Dacă trebuie să resetați bara de 
progres după ce s-a atins volumul 

vizat, apăsați tasta stop timp de 
2-3 secunde.

Pentru a opri pompa, apăsați 
butonul pornire/oprire până la 
finalizarea numărătorii inverse.

Apăsați tasta start pentru
a începe alimentarea.

Setați volumul vizat apăsând 
tastele +/- până când ajungeți la 

volumul dorit.

Închideți ușa, apăsați pârghia în jos 
pentru a o fixa ferm în poziție.
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