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Amika®

ENTERAL BESLENME POMPASI
RESİMLİ REFERANS KILAVUZU

Boş pil

Pompayı derhal 
şebeke gücüne 
bağlayın.

Pompa hatası alarmı

Teknik Hata kodunu (Err 
xyz) not edin ve 
biyomedikal 
departmanınızla 
iletişime geçin.

Boş torba veya sette 
hava alarmı

Konteyneri ve seti 
değiştirin veya hava 
kabarcıklarını kontrol 
edin.

Kapak açık alarmı

Pompa kapağını 
kapatın.

Hede�enen hacme 
neredeyse ulaşıldı 
mesajı

Beslemeye devam 
edin veya beslemeyi 
bitirin.

Hede�enen hacme 
ulaşıldı alarmı

Beslemeyi bitirin.  

Aşağı akış tıkanıklık 
alarmı 

Hasta tarafında, 
pompadan sonra 
pompa seti / besleme 
borusunun açık 
olduğunu kontrol 
edin.   

Yukarı akış tıkanıklık 
alarmı 

Pompa setinin 
konteyner ile pompa 
arasındaki bölümünün 
açık olduğunu kontrol 
edin.

Kurulum alarmını 
ayarlayın 

Pompa mekanizmasının 
üstünde ve altında setin 
konumu kontrol edin 
ve doğru şekilde 
yerleştirin.

Alarm verilirse:    Başlama Hatırlatıcısı

Sonraki adıma geçin
veya pompayı kapatın.  

Alarmı sustur (gerekirse)

Alarmı serbest bırak Beslemeyi devam ettir

Sebebini tespit edin ve uygun eylemi gerçekleştirin

Yapılması gerekenler...
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ENTERAL BESLENME POMPASI RESİMLİ REFERANS KILAVUZU

Verme setindeki kıskacı kapatın ve ardından 
EasyBag veya konteynere bağlayın.

Pompa kapağını açın.

Amika® pompasını açın – 
on/off (açık/kapalı) düğmesine basın.

Verme seti kıskacını, yerine oturana kadar (klik sesi 
gelir) aşağı yöndeki ok ile aynı hizada yerleştirin.

Otomatik hazırlama düğmesine basın ve 
ardından başlat/start düğmesine basın.

Verme seti borusunu, boru 
kılavuzunun içine yerleştirin.

+/- düğmelerine basarak istenen 
hacme ulaşılana kadar istenen akış 

hızını ayarlayın.

Hazırlama tamamlandığında 
tekrar başlat/start düğmesine 

basın.

Herhangi bir noktada beslemeyi 
durdurmak için durdur/stop 
düğmesine basın. Besleme 
bittiğinde veya hedeflenen 

hacme ulaşıldığında durdur/stop 
düğmesine basın.

Hedeflenen hacme ulaşıldıktan 
sonra ilerleme çubuğunu 
sıfırlamanız gerekirse, 2-3 
saniyeliğine durdur/stop 

düğmesine basın.

Pompayı kapatmak için, geri 
sayım tamamlanana kadar  

on/off (açık/kapalı) düğmesine 
basın.

Beslemeyi başlatmak için
başlat/start düğmesine basın.

+/- düğmelerine basarak istenen 
hacme ulaşılana kadar hedeflenen 

hacmi ayarlayın.

Kapağı kapatın, kolu aşağı 
bastırarak sıkıca yerine kilitleyin.
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