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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

DESIGNAD FÖR ETT AKTIVT LIV!

ENKEL 

TRYGG

ANVÄNDARVÄNLIG

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala
Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com 
www.fresenius-kabi.se FK
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M E D I C I N S K  T E K N I K

n  Noggrannhet 5 %
n    4 programinställningar, 

 kontinuerlig, volym över tid, 
ramp, intermitterande infusion

n   Pumpsegment med integrerat  
 böjskydd

nx  Upp- och nedstöms ocklusions-  
 detektor

n   Pre-alarm när volymen är   
 infunderad

n  Funktion för fyllning av set
n  Meny för återställning av 
 pumpen 
n   Justerbar tryckgräns  

 (nedstöms)
n  Justerbar KVO-hastighet
n   Justerbart tidsintervall  

 mellan två larm

Ambix activ
activ set ambulerande
activ set stationärt
activ ryggsäck

Nogrannhet: 5% nominell
Infusionsvolym: 0 – 9.999 ml
Given volum: 0 – 9.999 ml
Infusionstid: 5 min – 24 t
Ramp up/ramp down: 0 min – 2t 30 min 
Dos: 5 min – 24 t
Antal intervall: 1 – 24
Intervall tid: 10 min – 24 t
Hastighet: 10 – 600 ml/t
KVO  hastighet: 0 – 10 ml/t
Mått: 132x120x45 mm (pump)
 146x162x115 mm (hållare)
Vikt: 550 g pump
 500 g pumphållare 
Skärm: Customized LCD
Minne: 500 händelser
Strömförsörjning: inbyggt laddningsbart batteri, 
 NiMh 4,8 V, 1,8 Ah
Batteritid: 5.000 ml (40 timmar på 125 ml/t)
Nätström: 100 – 230 V/50 – 60 Hz

Prestanda

Orderinformation

Tekniska data

Ref:

Enkel... Trygg...

• att programmera — alla 
parametrar är synliga 
under programmering

• att bära  
— ett  sofistikerat bärsystem  
— Activ  ryggsäck

• frihet  
— 40 timmars  batteritid

• innovativ Ambix säkerhets- 
klämma som förhindrar 
fritt flöde

• olika nivåer av knapplås

• med olika larmfunktioner

• med integrerat knyck-
skydd och knycksäker 
slang (ambulerande set)

Användarvänlig...

• liten och lätt

• tyst

• justerbart larmljud

• med ramp och  
intermitterande program

• infusionsinställningshistorik

 2892155
732522  2892095
732521  2892098
210458  2892091
 



ACTIV RYGGSÄCK FÖR 
 PARENTERAL NUTRITON

DESIGNAD FÖR ETT AKTIVT LIV

Ambix activ är en liten, lätt,  portabel 
pump avsedd för parenteral nutrition och 
 antibiotikabehandling.

Oavsett vilken parenteral nutrition som 
 administreras, oavsett var den 
används, är Ambix activ trygg, enkel, 
lätt att använda och ger dig rörelsefrihet.

  

Ambix klämma, den nyaste  
generationen av säkerhetsklämmor,  
som förhindrar fritt flöde.

Kombination av luftsensor och  
luftfilter förhindrar  
luft och  
onödiga larm.

Backventil, idealisk för ambulatorisk användning.
Förhindrar återflöde av vätska i infusionssetet.
«Flow-stop cap» gör fyllning enkelt.
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•  Robust och bekväm
• Lämplig för infusionslösningar upp till 5 l
• Universalfäste för infusionspåsar
• Enkel montering av pumpen
• Tre olika sätt att bära ryggsäcken på
• Stor framficka för tillbehör och personliga saker
•  Fönstret på ryggsäckens front ger tillgång till   

pumpen utan att behöva öppna ryggsäcken

INNOVATIVT KONCEPT


