
Amika+

Enterale voedingspomp
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Amika is een geregistreerd handelsmerk van Fresenius Kabi in geselecteerde landen. Als gevolg van ons beleid van continue productontwikkeling en veranderingen van 
normen kunnen de beschreven functies worden gewijzigd. Neem voor de meest recente informatie contact met ons op. Afbeeldingen zijn niet bindend.

Een compleet assortiment  
speciale accessoires

Amika-rugtassen

Groot                    Klein

Amika-tafelstandaard Amika houder COM

Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10E
3712 BC Huis ter Heide
Nederland
Tel.: 0800 - 022 19 05 
info.nl@fresenius-kabi.com 
www.fresenius-kabi.nl

Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle, België
Tel.: +32 38 30 73 00

info.be@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.be

Voeding 
 
Continue modus:  
Volume: 1 - 5000 ml (stappen van 1 ml). 
Doorstroomsnelheid: 1 - 600 ml/u (stappen van 1 ml/u). 
 
Bolusmodus: 
Bolusvolume: 1 - 5000 ml (stappen van 1 ml). 
Doorstroomsnelheid: 1 - 600 ml/u (stappen van 1 ml/u). 
Bolusaantal: 1 - 24, onbeperkt. 
Tussenpozen: 15 min - 24 u (tussenpozen van 15 min). 
 
Weergave toedieningsvoortgang en resterende tijd (indien doelvolume 
bekend is)

Nauwkeurigheid doorstroomsnelheid: +/- 7% bij 50 ml/u.

Doorspoelen: Automatisch, semi-automatisch en handmatig doorspoelen 
mogelijk.

Teller: Cumulatieve aanduiding voedingsvolume van 0,001 l tot 99,999 l.

Eventlogboek:  
Voedingsgeschiedenis: 200 events. 
Alarmgeschiedenis: 150 events.

Nachtmodus: De nachtmodus dempt de helderheid van het scherm en het 
aan/uit-lampje.

Toetsenbordvergrendeling: Uitschakelen toetsenbord om onbedoeld 
indrukken van toetsen te voorkomen.

Vergrendeling instellingen: Een toegangscode voorkomt dat de patiënt 
instellingen kan wijzigen.

Overige instellingen: In-/uitschakelen doelvolume, in-/uitschakelen 
doorspoelgegevens, aanpassen geluidsniveau, in-/uitschakelen toetsgeluid, 
instellen contrast en helderheid, instellen tijd tussen alarmen, instellen tijd tussen 
bericht dat doelvolume bijna is bereikt en bericht dat doelvolume is bereikt.

Beoogd gebruik: Uitsluitend voor gebruik met enterale voeding.

 
 
Informatie / alarmen 
 
Pompstatus:  
Toediening is bezig: druppelanimatie. 
Toediening is gestopt: weergave stopsymbool. 
Toediening is in wachtstand (tijdens bolusintervaltijd): druppelanimatie

Informatie:  
Startherinnering, doorspoelgegevens, technische gegevens beschikbaar via 
het menu.

Alarmen: Doelvolume bijna bereikt, batterij bijna leeg, doelvolume bereikt, 
deur geopend, verkeerde installatie toedieningsset, stroomafwaartse 
occlusie, stroomopwaartse occlusie, zak leeg / lucht in slang, batterij leeg, 
technische fout. Alle alarmen aangegeven met lampjes, pictogrammen en 
geluiden.

Detectietijd verstopping:  
Bij 50 ml/u: < 6 min.

Detectietijd zak leeg / lucht in slang:  
Bij 50 ml/u: < 5 min.

Technische specificaties 
 
Pompmechanisme: Lineair peristaltisch pompsysteem.

Communicatie via houder COM:  
- Serieel communicatieprotocol voor interface met elektronisch medisch dossier. 
-  Oproepsysteem verpleegkundigen. 
-  Verbinding met computer voor onderhoudstaken.

Scherm: Monochroom LCD 40 x 59 mm (160 x 240 pixels).

Klem: Flexibele klem voor bevestiging aan een wandarm (10 - 35 mm) of een 
standaard (Ø 8 - 40 mm).

Afmetingen (hxbxd) / Gewicht:  
Pomp: Pomp: 138 x 128 x 48 mm / 610 g. 
Pomphouder COM: 200 x 110 x 90 mm / 600 g.

Batterij: 4,8 V; 2,2 Ah NiMH (nikkel-metaalhydride), batterijduur 24 u +/- 5% 
bij 125 ml/u, indicatielampje batterijlading op het scherm.  
Oplaadtijd batterij: 6 u.

Compatibiliteitsstandaard:  
IEC 60 601-1, IEC 60 601-1-2 en IEC 60601-2-24 
CE 0123-markering voldoet aan de Europese Richtlijn 93/42/EEG inzake 
medische hulpmiddelen.

Waterdichtheid:  
Pomp: IP35. 
Pomphouder: IP32. 
AC-adapter: IP41.

Elektrische conformiteit:  
Bescherming tegen lekstroom: Defibrillatiebestendig type CF . 
Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse II.

Netvoeding: 100 – 240 VAC / 50 - 60 Hz.

Energieverbruik: Maximaal 7 W bij normale werking (standaard).

Geluid: Circa 25,8 dBA op 1 m (achtergrondgeluid 18,3 dBA).

Materiaal behuizing: ABS. 
 
 
Amika-toedieningsset 
 
Free-flowbescherming: Alle sets zijn ontworpen met de Amika-klem die 
het risico op free-flow voorkomt wanneer de deur is geopend en de set is 
losgekoppeld.

Setlengte: Circa 2,50 m, plaats anti-free-flow Amika-klem instelbaar.

Materialen: Alle Amika slangtoedieningssets zijn DEHP-vrij en latex-vrij.

 
 
Amika-accessoires 
 
Amika-rugtas: Voor ambulant gebruik. Verkrijgbaar als groot en klein 
model.

Universele tafelstandaard: Een alternatieve standaard voor plaatsing van 
Amika op een tafel.

Technische gegevens
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EENVOUDIG

 • Intuïtief ontwerp maakt 
dat gebruikers de pomp 
probleemloos kunnen bedienen

 • Gangbare grafische symbolen 
zijn voor iedereen te begrijpen

 • Alle informatie over de 
status van de pomp is in één 
oogopslag van het scherm 
af te lezen

EFFICIËNT

 • Serieel communicatieprotocol 
voor interface met 
elektronisch medisch dossier

 • Functie voor herstellen van 
parameterinstellingen zorgt 
dat zorgverleners efficiënt 
kunnen werken

 • Geavanceerde functies 
verkleinen het risico op 
menselijke fouten

VEELZIJDIG

 • Keuze voor continue of 
bolusvoedingsmodus, afhankelijk 
van klinische behoeften

 • Instellingen aan te passen aan  
de voorkeuren van de gebruiker

 • Voor gebruik in het ziekenhuis 
en instelling door zorgverleners 
of thuis door de patiënten

Ontworpen voor zorgverleners die belang 

hechten aan geavanceerde mogelijkheden 

voor patiëntenzorg op maat. Amika+ is een 

gebruikersvriendelijk systeem voor enterale 

voeding met instelbare toedieningsmodus 

en aansluitmogelijkheid op de ICT-omgeving 

van het ziekenhuis, instelling en thuiszorg.

Amika+

Uitgekiende toediening 
van voeding

Van samenstelling 
tot toediening, 
de complete 
voedingsoplossing 
van Fresenius Kabi

Naadloze overdracht van gegevens van de 
pomp naar het elektronisch medisch dossier

Interface-aanwijzingen 
met alarmsymbolen

Parameterinstellingen herstellenKeuze voor continue of 
bolusvoedingsmodus

Informatielampje 

Gepatenteerde anti-free-flowsysteem 
veiligheidsklem

Sondevoeding

Enterale poort met:
•	 ENPlus-aansluiting 

voor Sondevoeding
•	 VarioLine-adapter 

voor flessen 
•	 Bijbehorende tas

Veiligheidsklem 
Free-flow-preventie  

Medicatiepoort met 
ENFit-aansluiting

ENFit sondeverbinding

Een eenvoudige, veelzijdige grafische interface voor elk soort klinische praktijk, 
van basis tot geavanceerd, voor betere patiëntveiligheid
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