ENkel ...
- å programmere – alle parametre synlig
under programmering
- å bære – et sofistikert bæresystem – Activ
ryggsekk
- frihet – 40 timeres batteritid

Trygg ...
- innovativ Ambix sikkerhetsklemme som
forhindrer fri væskestrøm
- forskjellig nivå av tastaturlås
- med forskjellige alarmfunksjoner
- med integrert knekkbeskyttelse og knekkfri
slange (ambulerende sett)

Sikker ...
-liten og lett i vekt
-stille
-regulerbar alarmlyd
-med ramp og intermitterende program
-historie på infusjonsinnstillinger

Nøyaktighet 5%
	4 programmeringsinnstillinger,
kontinuerlig, volum over tid,
ramp, intermitterende infusjon
n	Spesielt pumpesegment med
integrert knekkbeskyttelse
nx	 Opp- og nedstrøms okklusjonsdetektor
n 	 Pre-alarm når volum er infundert
n Funksjon for fylling av sett
n Meny for tilbakestilling av
pumpen
n 	Regulerbar trykkgrense
(nedstrøm)
n 	Regulerbar KVO-hastighet
n 	Regulerbart tidsintervall
mellom to alarmer
n
n

Tekniske data

Nøyaktighet:
Infusjonsvolum:
Gitt volum:
Infusjons periode:
Ramp up / ramp down:
Dose:
Antall inervaller:
Intervall tid:
Hastighet:
KVO hastighet:
Størrelse:
Vekt:
Skjerm:
Minne:
Spenningskilde:
Batteritid:
Nettstrøm:

Ordreinformasjon

Ambix activ
activ sett ambulerende
activ sett stasjonært
activ ryggsekk
activ ryggsekk mini

5% nominell
0 – 9.999ml
0 – 9.999ml
5 min – 24 t
0 min – 2t 30 min,
5 min – 24 t
1 – 24
10 min – 24 t
10 – 600 ml/t
0 – 10 ml/t
132x120x45mm ( pumpen )
146x162x115mm ( holder )
550 g pumpe
500 g pumpeholder
Customized LCD
500 hendelser
innbygd oppladbart batteri,
NiMh4,8V, 1,8Ah
5.000ml ( 40 timer på 125ml/t )
100 – 230 V / 50 – 60 Hz

Ref.

2892155
2892095
2892098
2892091
2892101

Fresenius Kabi Norge AS
Gjerdrums vei 12
0484 Oslo
Telefon 22 58 80 00
Telefaks 22 58 80 01
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M ed i s i ns k u tst y r

activ
Designet for et aktivt liv!

Enkel

Descriptor

Fresenius
Ambix Logo

Specifications for single-line supplementary name
Supplementary name typeface: Frutiger Bold
Supplementary name colour: HKS 15 or CMYK (c0, m100, y80, k0)
Supplementary name cap-height: 3/5th (60%) of the Ambix
logotype x-height
Logo colour: Pantone 294 or CMYK (c100, m56, y10, k18)
The characters of the Ambix logo are specially drawn
typographic forms and are not from a standard typeface.
x-height 3/5th (60%)
of the
x-height
x3o-/fh 5tethhieg (h6t0%)
„'E3ambix_logo_4c.eps“'D2 supplementary name
and

Sikker

Brukervennlig

activ
Designet for et aktivt liv

activ

Ambix activ er en liten, lett bærbar pumpe
designet for parenteral ernæring og antibiotika-terapi.
Uansett hvilken parenteral ernæringsterapi
som administreres, uansett hvor den
brukes, Ambix activ er sikker, enkel,
brukervennlig og gir deg bevegelsesfrihet.

Descriptor

Fresenius
Ambix Logo

Specifications for single-line supplementary name
Supplementary name typeface: Frutiger Bold
Supplementary name colour: HKS 15 or CMYK (c0, m100, y80, k0)
Supplementary name cap-height: 3/5th (60%) of the Ambix
logotype x-height
Logo colour: Pantone 294 or CMYK (c100, m56, y10, k18)
The characters of the Ambix logo are specially drawn
typographic forms and are not from a standard typeface.
x-height 3/5th (60%)
of the
x-height
x3o-/fh 5tethhieg (h6t0%)
„'E3ambix_logo_4c.eps“'D2 supplementary name
and

Tilbakeslagsventil, ideell for am
Forhindrer tilbakestrøm av væs
«Flow-stop»-hette gjør fylling e
Activ
ryggsekk mini

Activ
ryggsekk

Ambix klemme, den nyeste generasjon
av sikkerhetsklemme, som forhindrer
fri væskestrøm.

Kombinasjon av luftsensor og luftfilter
forhindrer luft
og unødvendige
alarmer.

mbulerende bruk.
ske i infusjonssettet.
enkelt.

Ny activ ryggsekk mini
• Lett og liten, designet for barn
• Egnet for infusjonsløsninger opp til 1,5 l
• Sikker og enkel montering av pumpen
• Regulerbare stropper gir komfortabel bæring 		
for barn og voksne
• To forskjellige måte å bære ryggsekken på 		
og en ekstra stropp for oppheng på barnevogn
• Frontvindu for tilgang til Ambix Activ uten å 		
åpne sekken

Sofistikert activ ryggsekk
for parenteral ernæring
• Robust og komfortabel
• Egnet for infusjonsløsninger for opp til 5 l
• Universalfester for infusjonsposer
• Sikker og enkel montering av pumpen
• Tre forskjellige måter å bære ryggsekken på
• Stor lomme foran for tilleggsutstyr og personlig bruk
• Frontvindu for tilgang til Ambix Activ uten å 		
åpne sekken

