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!
• Flocare Infinity-pumpen är enbart avsedd för enteralt bruk.

• Använd endast Flocare Infinitys medföljande tillbehör.

• Innan sondmatning påbörjas, följ de lokala rutinerna för
kontroll och skötsel av sonder och matningskatetrar.

• Patienter som ges sondnäring ska regelbundet hållas
under uppsikt.

• Uppladdat batteri håller i ca 24 timmar. Använd endast
Nutricias batteriladdare.

• Pumpen ska kontrolleras av auktoriserad tekniker om
tekniskt fel inträffar eller om pumpen tappas eller skadas
på annat sätt.

• Servicekontroll av pumpen genomförs vartannat år.

Lätt att rengöra
under rinnande vatten!



Koppla Flocare Infinity pumpaggregat
till sondnäring i Pack

.....................................................

Upphängning av Pack

5. Häng upp Packen på
droppställningen.

Fastsättning av Flocare Infinity- 
aggregat

1.

2.

3.

4.

Kontrollera att bäst-före-
datum inte har överskridits.

Skruva av korken på sond-
näringsförpackningen. 
Låt skyddsfolien sitta kvar.

Punktera folien med spetsen 
på aggregatet.

Skruva fast aggregatet.



Insättning av
Flocare Infinity pumpaggregat

Tryck in låset och vrid locket uppåt.1.

Öppna pumpluckan

Fäst den ögleformade silikonslingan på
pumpaggregatet runt rotorn.

Dra försiktigt och tryck ner pump-
aggregatet.

Stäng pumpluckan.

2.

Fastsättning av Flocare Infinity aggregat

Flocare Infinity aggregat är utrustade med
ett automatiskt friflödesskydd.



Starta pumpen
Tryck in 2 sek.1.

Lossa på skyddshylsan längst ned på
aggregatet.

3.

Tryck in 2 sek.
Aggregatet fylls med sondnäring.

4.

Koppla sedan till sond, knapp 
eller PEG.

5.

Tryck med ett lätt tryck på clear-
knappen (CLR-knappen).
Given mängd nollställs.

2.

Välj program
Kontinuerlig matning

eller
Doserad matning

se nästa sida.

CRL

ON/OFF

FILL SET



Tryck.

Tryck.

Inställningen är klar.

ml/h

START/STOP

– +Tryck på
+/- knapparna
för val av flödeshastighet.
(Doseringsval 1–400 ml/h).

Att välja program
PROGRAM - KONTINUERLIG MATNING PROGRAM - DOS/BESTÄMD MÄNGD

..........................................................................................................................

Tryck.

Tryck.

ml/h

– +

– +

START/STOP

DOS/VOLTryck.

CONT= kontinuerlig matning
kommer att visas i displayen.

Tryck in önskad
mängd med
+/- knapparna.
(Volymval 1–4000 ml).

Inställningen är klar.

Tryck på
+/- knapparna
för val av flödeshastighet.
(Doseringsval 1–400 ml/h).



ON/OFF

START/STOPTryck.1.

Att stänga av pumpen

Tryck in 2 sek.2.

Pumpen stängs av.



Att felsöka
Indikationer Orsak Åtgärd

NO SET

PROG

DOOR

BATT

AIR

OCC IN

OCC OUT

Upprepad
OCC OUT

END 
OF DOSE

Blinkande
batterisymbol

E         F

• Luckan ej ordentligt stängd.

• Batterikapaciteten för låg.

• Aggregatet saknas eller
är felaktigt monterat.

START/STOP Sätt i aggregatet. Starta pumpen.

• Trycksensorn är smutsig. Rengör sensorerna. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.

• Luft i pumpaggregatet. FILL SET Ta ut aggregatet.Tryck sedan Fill Set.

• Luftsensor är smutsig. Rengör sensorerna.

• Medicinkranen är stängd. Öppna kranen.
• Trycksensorn är smutsig. Rengör sensorerna. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.

• Tomt pumpaggregat. START/STOP Sondnäringen är slut. Byt ut den tomma 
sondnäringsförpackningen.

• Pumpen har känt av ett
uppströms stopp mellan
pumpen och sondnärings-

 förpackningen.

START/STOP Ta ut aggregatet. Kontrollera om det 
är stopp mellan aggregatet och sond-
näringen. Sätt i aggregatet.
Starta pumpen.

• Pumpen har känt av ett
nedströms stopp mellan
pumpen och patienten.

START/STOP Ta ut aggregatet.Kontrollera om det är 
stopp i aggregatet. Byt ut aggregatet.
Starta pumpen.

• Pumpen har levererat
programmerad dos.

START/STOP CLRINFO START/STOP
Tryck 2 sek

• Trycksensorn är smutsig. Rengör sensorerna. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.

• Pumpen inväntar inställning/
programmering.

Välj - kontinuerlig matning eller max dos/volym.

Kontrollera att luckan är stängd.

Ladda batteri.

• Batterifel. Kontakta Nutricia.

• Kalibreringen är inte slutförd
för det isatta aggregatet.

START/STOP
START/STOP
START/STOP

Larmet stängs av.
Pumpen startar. Låt den gå en kort stund.
Pumpen stängs av. Kontrollera att det inte
har inträffat ”occlution-out-larm”. Ta bort 
aggregatet från pumpen, sätt tillbaka det 
igen. Tryck                         åter igen.START/STOP  



Inställningar
Observera! Dessa grundinställningar får endast göras av utbildad sjukvårdspersonal
eller annan person med behörighet. Inställningar för att;

• Ställa in larmets ljudnivå
• Låsa knapparna
• Stänga av larmet
• Ställa in permanent belysning i displayen (OBS endast vid koppling till elnätet)

Börja med att kontrollera att Flocare Infinity-pumpen är avstängd. Följ instruktionerna.

Starta pumpen

ON/OFF +

Håll ned samtidigt i 2 sek

Inställning av bakgrundsbelysning (light)

–

+

Håll ned samtidigt i 2 sek

ON/OFF FILL SET FILL SET FILL SET+ ON/OFF

2 sek

Light on
(LITE ON)

Light off
(LITE OFF)

Låsning av knapparna, låst/icke låst (Lock/Unlock)

ON/OFFON/OFF FILL SET+
–

+

Håll ned samtidigt i 2 sek 2 sek

Lock

Unlock
(UNLK)

Inställning till tyst läge (mute) när den programmerade dosen är levererad

Håll ned samtidigt i 2 sek

ON/OFF FILL SET FILL SET+
–

+
ON/OFF

2 sek

Beep high

Beep low

Inställning av larmets ljudnivå, högt/lågt (Beep high/Beep low)

Håll ned samtidigt i 2 sek

ON/OFFON/OFF +
–

+ Beep high

Beep low
2 sek
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