Enterale voedingspomp:
Beknopte bedieningshandleiding
Toedieningsset in de pomp plaatsen
•

Pompdeur met de deurhendel ontgrendelen en openen

•

Klem pijlmarkering, met klemhendel naar boven, in
de uitsparing plaatsen

•

Toedieningssysteem zonder spanning in de onderste
geleiding fixeren

•

De pompdeur dichtdrukken en daarbij op het vergrendelen
letten
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Opstarten
1

Pomp inschakelen
Toets gedurende enkele seconden indrukken.

2

Programma keuze (zie pag 3)
Continu
( ___ )
Volume/tijd ( _∏_ )
Bolus
( ∏_∏_ )

3

Toedieningssysteem vullen
Toets ingedrukt houden ( 600ml/uur).

4

Instellen van loopsnelheid, volume etc.

5

Doelvolume instellen
(De-)aktiveren toetsen gelijktijdig indrukken.

6

Start/Stop programma

7

Informatie toegediend/nog toe te dienen
volume
-Stilstand: Σ: som van toegediend volume.
-In werking: Σ- : nog toe te dienen volume.
-Reset: 3 seconden indrukken.

8

Toetsenbord blokkeren/vrijgeven
(code 7)

9

Instellen alarm-interval (code 15)
Normaal 30 sec. (instelbaar 5-300 sec.).

10

Instellen (alarm)volume (3 standen)

11

Terugzetten fabrieksinstelling (reset)
Toetsen gelijktijdig indrukken.
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Gekozen programma
Continu ___ :

1. Druk op

totdat

op het scherm staat
(rate 1-600ml/u.)

2. Gewenste snelheid instellen
3. Doelvolume instellen

(1–5000ml)

4. Druk op start
Volume/tijd _∏_

1. Druk op

totdat

op het scherm staat

2. Instellen van de gewenste tijd
3. Doelvolume instellen

(

1-24 uur)

(1–5000ml)

4. Druk op start
Bolus_∏_∏_

1. Druk op

totdat

2. Gewenste dosis instellen

op het scherm staat
(

1-600ml)

3. Instellen van het interval
(
1-24 uur)
(pomp kent vaste inloopsnelheid van 600ml/uur !!!!)
4. Doelvolume instellen

(1–5000ml)

5. Druk op start
_________
Voorbeeld: Doelvolume 1500ml. Bolusdosis 300ml. Interval 1,5 uur
Start: Pomp geeft 300ml in 30 min (600ml/uur)
Pauze (interval 1,5 uur) 1 uur
Pomp geeft 300ml in 30 min (600ml/uur)
Pauze 1 uur enz, totdat doelvolume bereikt is.
Fresenius Kabi Nederland B.V.
pagina 3/4

Overzicht alarm
Alarm

Symbool

Batterij/Netspanning
/

Maatregel
Display geeft de gebruikte bron
aan. Batterij kent een indicator
(3,2,1,streepje).

Batterij pre-alarm
(<30 minuten)

6 piepjes/30 sec
knipperende display

Batterij alarm
(leeg)

Piepjes,
knipperen- de
display

Doelvolume bereikt
Toedieningssysteem
leeg

Upstream occlusie
(verstopping/afknelling
lijn boven de pomp)
Downstream occlusie
(verstopping/afknelling
lijn onder de pomp)
Toedieningssysteem

Pompdeur open
Blokkade transportmechanisme
Systeemfout
Herinnering
akoestisch alarm

Netspanning.
(tijdsinterval instelbaar)

Pomp schakelt uit na 10 minuten
Æ op netspanning aansluiten.
Toediening beëindigen of
voortzetten.
- - Toediening voortzetten.
- Toediening beëindigen en sonde
spoelen.
- Toedieningssysteem vullen.
Verwijder de verstopping of
afknelling boven de pomp.
Verwijder de verstopping of
afknelling onder de pomp.
- APPLIX toedieningssysteem.
- Toedieningssysteem correct
invoeren.
Pompdeur sluiten.
Direct contact opnemen met
technische service.
Direct contact opnemen met
technische service.
- Standby alarm, elke 60 sec.
(3 piepjes)
- Ander alarm, elke 30 sec.
(instelbaar)
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