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 הכנה לפני ההפעלה:

 
 חבר את המשאבה לעמוד והבא את סט ההזנה .1

 הוצא את הסט מהשקית .2

 סגור לגמרי את עוצר הזרימה על הסט .3

 במזון בכמות הנדרשתמלא את שקית ההזנה  .4

 סגור את מכסה שקית ההזנה .5

 תלה את השקית לצד המשאבה וגבוה ממנה .6

 הכנס את צינור שקית ההזנה למשאבה כמתואר .7

 בארבעת השלבים הבאים:                     

 

 

 

 שלב ראשון: 

 ה במשאבה וודא שהיא יושבת כראויהכנס את כוסית הטפטוף למקום המיועד ל
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 : שנישלב 

 מתח בעדינות את הצנרת מסביב לגלגל המנוע בכיוון המצויר על המשאבה

 

 : שלישישלב 

 . מתח בעדינות את הצנרת והכנס את דיסק הקיבוע לתושבת המיועדת לו

 וודא שהדיסק יושב בדיוק במקומו.

 

  :רביעישלב 
 בנתיב המיועד לה מעל לכפתור כמתואר בציוראת הצנרת הכנס  
 

 

 

 

 

 

 

 וודא שארבעת השלבים בוצעו בצורה מדויקת בטרם הפעלת המשאבה.
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ההפעלה:

 .על פנל המשאבה ON/OFF         על לחצן לחיצהעל ידי הדלק את המשאבה 

 כנס לתכנות ההזנה.יכדי לה Enter/setלחץ על 

 המבוקש באמצעות החיצים למעלה או למטה  FLOW RATEקבע את ה 

 לאשר את הערך שקבעת. כדי Enter/setלחץ על 

 וקבע את הנפח אותו רוצים להזין באמצעות החיצים למעלה או למטה volume limit settingלחץ על 

 לאשר את הערך שקבעת. כדי Enter/setלחץ על 

 חזור לתפריט הראשי.

 

 פתח את חוסם הזרימה שעל צנרת ההזנה וכן הסר את הכיסוי מקצהו של צינור ההזנה.

 ( primingכדי למלא את הצנרת בנוזל ולהוציא אויר מהמערכת )  PURGEלחץ על כפתור 

 

 חבר את קצהו של סט ההזנה שיוצא מהמשאבה ל כניסת ההזנה אצל המטופל.

 

 כדי להתחיל בהזנה. START/STOPלחץ על לחצן 
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 נתונים טכניים 
Flow rate  1  – 600 ml/h  

Feeding mode  Continuous and intermittent feeding  

Mechanism  Continuous rotary peristaltic  

Accuracy  ±10 %  

Disposable pump set  Standard feed-only pump set  

Flow pressure  15  psi  

Operation power  DC power: 10VDC:1.5 A  

Battery   Built-in rechargeable lithium battery.  
24- hour operation @25ml/h after charging for 6  
hours.  

Occlusion pressure  5.8  – 23.2 psi  

Dimension  165(W)  mm  ×  60 (D) mm  × 130 ( H) mm  

Weight  590  g/ 1.3 lbs. (battery included)  


