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ٹیوب کے زریعےغذائیت دینے واال پمپ 

تصویری حوالوں کے ساتھ رہنامئی 

خالی بیٹری

پمپ فی الفور مرکزی سپالئی سے 

منسلک کریں۔

مقررہ االزم میں بیگ/ہوا کو خالی 

کریں۔

کنٹی� بدلیں اور ہوا کے بلبلے 

چیک کریں۔

دروازہ کھلنے کا االرم

پمپ کا دروازہ بند کریں۔

مطلوبہ ہدف حاصل ہونے کا االرم

کھانا ختم کریں۔ 

انجذاب گیس کا االرم اوپر کریں۔ 

دیکھیں کہ کنٹی� اور پمپ کے 

درمیان پمپ سیٹ صاف ہے۔

تنصیبی االرم مقرر کریں۔ 

پمپ کی پُرزاکاری کے اُوپر اور نیچے 

نصب کردہ حالت کی جانچ کریں اور 

صحیح طرح ڈالیں 

اور صحیح طریقے سے ڈالیں 

اگر االرم بجے: 

االرم خاموش کریں (برشط رضوری)

فیڈنگ جاری رکھیںاالرم جاری کریں

سبب کا پتہ لگائیں اور موزوں عمل کی طرف بڑھیں

پمپ میں ایرر کا االرم

تکنیکی خرابی کوڈ ( Err xyz) کو 

نوٹ کریں اور اپنے حیاتیاتی شعبہ 

سے رابطہ کریں

مطلوبہ ہدف تقریباَ حاصل ہونے 

کا پیغام۔

کھانا جاری رکھیں یا ختم کریں۔

انجذاب گیس کے االرم کو نیچے 

کریں 

پمپ کرنے والے آلہ کا جائزہ لیں 

/ پمپ کے بعد خوراک فراہم کرنے 

والی ٹیوب صاف ہے ، مریض کی 

طرف 

یاددہانی کا آغاز

اگلے قدم کی طرف بڑھیں 

یا پمپ بند کر دیں 

کیا کرنا چاہئے اگر۔۔۔

 “کسی بھی تحقیقات یا معلومات کے لئے ہُوم کئیر سے رابطہ کریں 
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ٹیوب کے زریعے غذائیت دینے والے پمپ کی تصویری حوالوں کے ساتھ رہنامئی

پتال مادہ فراہم کرنے کے آالت پر شکنجے کو بند کریں اور پھر 

ایزی بئیگ یا ڈبا اُس کے ساتھ لگائیں 

پمپ کا ڈھکن کھولیں 

آمیکا پمپ کو چال دیں - 

چالنا / بند بٹن کو دباتے ہُوئے 

پتال مادہ فراہم کرنے کے آالت پر شکنجے کو نیچے کی طرف دئیے گے تیر کے 

نشان کے برابر لیتے جائیں جبتک وہ '' کلک'' کی آواز تک نا پنچے

خودکار طریقے سے حل کرنے والے بٹن کو دبائیں ، اور پھر رشوع کرنے 

واال بٹن دبائیں 

پتال مادہ فراہم کرنے کے آلہ کی ٹیوب کو سیدھا 

ٹیوب گائیڈ کے اندر ڈالیں 

+/- والے بٹن کو دباتے ہُوئے مطلوبہ بہاؤ کی 
رفتار مقرر کریں ، جب تک مطلوبہ مقدار تک پنچ 

نہیں جاتے 

جب حل ہُونا مکمل ہُو جائے ، تب رشوع واال 

بٹن دبائیں 

کسی بھی مرحلے پر فیڈنگ روکنے کے لیے سٹاپ 

کا بٹن دبائیں۔ کسی بھی وقت خوراک کو روکنے 
کے لئے ، روکنے والے بٹن کو دبائیں 

مطلوبہ مقدار پر پنچنے کے بعد اگر آپ نے پیش 

رفت دیکھنے والی الئین کو دوبارہ ترتیب دینا ہُو تو 

روکنے والے بٹن کو 3-2 سکینڈ کے لئے دبائیں ۔

پمپ کو بند کرنے کے لئے چالنے / بند کرنے 

والےبٹن کو دبائے رکھیں جبتک اُلٹی گنتی چلنا 

مکمل نہ ہُو جائے 

فیڈنگ کا عمل رشوع کرنے

خوراک رشوع کرنے کے لئے چالنے والے بٹن کو 

دبائیں 

+/- والے بٹن کو دباتے ہُوئے مطلوبہ مقدار مقرر 
کریں ، جب تک مطلوبہ مقدار تک پنچ نہیں جاتے 

ڈھکن بند کر دیں ، لیور کو نیچے کی طرف دبائیں 

مضبوطی سے بند کرنے کے لئے 
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