
MEDICINSK UTRUSTNING

Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Tyskland
Telefon +49 (0)6172 686-0
www.fresenius-kabi.com

Bruksanvisningen måste läsas innan utrustningen används.

På grund av ändringar i standarder, lagtexter och material, 
kan värden som anges i texten och på bilderna i det här 
dokumentet endast tillämpas för den utrustning som 
det medföljer.

21
03

16
-0

_q
ui

ck
_r

ef
er

en
ce

_g
ui

de
_a

m
ik

a_
SE

 -
 0

2/
20

13

 Larm och säkerhetsfunktioner

Batteriet tomt

Anslut genast pumpen 
till elnätet.

Larm, pumpfel

Anteckna felkoden 
(Err xyz) och kontakta 
servicepersonalen. 

Larm, tom påse/luft 
i aggregatet

Byt behållare och 
kontrollera om det 
finns luftbubblor.

Larm, luckan 
är öppen

Stäng pumpdörren.

Meddelande om att 
målvolymen nästan 
nåtts

Fortsätt matningen 
eller avsluta 
matningen.

Larm, målvolymen 
har nåtts

Avsluta matningen. 

Larm, ocklusion 
efter pump 

Kontrollera att aggregatet 
/ nutritionssond nedan 
pump mot patienten är 
fritt från hinder.

Larm, ocklusion 
före pump 

Kontrollera att 
aggregatet mellan pump 
och sondnärings-
behållare är fritt från 
hinder.

Larm, aggregatinstalla-
tion 

Kontrollera aggregatets 
läge ovanför och under 
pumpmekanismen och 
sätt i det korrekt.

Vid larm:    

 Ljudlöst larm (vid behov)

Ta reda på orsaken och vidta åtgärder
 
 Bekräfta larmet

 Fortsätt matningen

Starta påminnelse

Gå till nästa steg eller 
stäng av pumpen.  

SONDMATNINGSPUMP

Snabbguide



 Meny Installation av aggregatet i pumpen

 Beskrivning av gränssnittet

3.1 Slå på pumpen  

Automatisk fyllning (~1 min 45 s)3.2 Fyll aggregatet

Halvautomatisk fyllning

kontinuerligt tryck

 Funktioner

Knapplås

Meny

Stopp

Ljudlös

Statusindikator

Målvolym Inställning av 
målvolym

Inställning av 
flödeshastighet

Indikatorlampa 
för nätanslutning
PÅ/AV

Förloppsindikator
(visar aktuell 

volym)

Flödeshastighet

Fyll

Start

3.3 Ställ in flödeshastigheten 
        (mL/h)

3.4 Ställ in målvärde för volym
        (mL)

3.5 Starta matningen
       (fyll först aggregatet)

3.6 Stoppa matningen

Tangentbordslås > 2 s Stäng av pumpen > 2 s

> 2 s:  
Återställ förloppsindikatorn

 

Stoppa matningen                  ,

tryck sedan på MENU-knappen

Aktivera/inaktivera målvolymen

Aktivera/inaktivera nattläge

Ljudinställningar

Aktivera/inaktivera inställningsspärr *  

Matningsvolymmätare

Larmhistorik

Matningshistorik

Kontrast-/ljusstyrkeinställningar

Inställning av tid mellan två larm*

Inställning av tid mellan meddelande 
om att målvolymen nästan nåtts och 
målvolymen nåtts*

* kod krävs

Ange en meny eller 
godkänn en åtgärd

Gå tillbaka till 
föregående bild

För att bläddra uppåt

För att bläddra nedåt




