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Amika®

SONDMATNINGSPUMP
ILLUSTRERAD SNABBGUIDE

Urladdat batteri

Anslut pumpen till 
vägguttaget 
omedelbart.

Larm ”Tekniskt fel”

Anteckna felkoden 
(Err xyz) och kontakta 
avdelningen för 
medicinsk teknik.

Larm "Tom påse/luft 
i aggregatet/
slangen"

Byt behållare och 
aggregat/slang, 
eller kontrollera om 
luftbubblor 
uppstått.

Larm "Luckan är 
öppen"

Stäng pumpluckan.

Meddelande 
"Målvolym nästan 
uppnådd"

Fortsätt 
näringstillförsel 
eller avsluta 
näringstillförsel.

Larm "Målvolym 
uppnådd"

Avsluta närings-
tillförsel.  

Larm 
"Ocklusion/stopp 
efter pump" 

Kontrollera att inget 
blockerar aggrega-
tet/matningsslangen 
efter pumpen, på 
patientsidan.   

Larm 
"Ocklusion/stopp 
före pump" 

Kontrollera att inget 
blockerar 
aggregatet/slangen 
mellan behållaren 
och pumpen.

Larm "Aggregatinstalla-
tion" 

Kontrollera aggrega-
tets/slangens position 
före och efter 
pumpmekanismen 
och installera korrekt.

Larmsignal ljuder:    Startpåminnelse

Fortsätt till nästa 
steg eller stäng av 
pumpen.  

Tysta larmet (vid behov)

Bekräfta och 
stäng av larmet

Återuppta 
näringstillförsel

Ta reda på orsaken och vidta lämplig åtgärd

Vad gör man om ...
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SONDMATNINGSPUMP ILLUSTRERAD SNABBGUIDE

Stäng slangklämman på aggregatet och 
anslut det sedan till EasyBag eller behållare.

Öppna pumpluckan.

Starta Amika®-pumpen genom att trycka på
på/av-knappen.

Placera aggregatets slangklämma mot 
den nedåtgående pilen och tryck tills ett 

klickljud hörs.

Tryck på det automatiska påfyllningsreglaget 
och tryck sedan på startknappen.

För in aggregatslangen i 
slangskåran så att den sitter rakt.

Ställ in flödeshastigheten med 
knapparna +/- tills önskad volym 

har uppnåtts.

När påfyllningen är klar, tryck 
på startknappen igen.

Tillförseln kan när som 
helst stoppas med hjälp av 

stoppknappen. När tillförseln 
är klar eller målvolymen 

har uppnåtts, tryck på 
stoppknappen.

Om förloppsfältet behöver 
återställas sedan målvolymen 

uppnåtts, tryck på 
stoppknappen i 2–3 sekunder.

För att stänga av pumpen, 
tryck på på/av-knappen tills 
nedräkningen är avslutad.

Tryck på startknappen för att
starta tillförseln.

Ställ in målvolymen med 
knapparna +/- tills önskad 

volym har uppnåtts.

Stäng luckan och tryck ner 
spaken för att låsa den.
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