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FLOCARE INFINITY II
Enteral nutritionspump för både stationärt och mobilt bruk



Flocare Infinity II

Flocare Infinity II är en mycket exakt pump. Den är också marknadens minsta och 
lättaste enterala pump. Den är baserad på principen om peristaltisk rotation och är 
enbart avsedd för enteral användning. Flocare Infinity II pump är klassificerad IPX5 
vilket betyder att den kan rengöras under rinnande vatten. Detta förhindrar bakterie-  
tillväxt som annars kan uppstå om inte pumpen kan rengöras ordentligt. Den är 
utrustad med automatiskt friflödesskydd och alarm (ljud och visuellt) för att garan-
terna patientens säkerhet.

För både stationärt och mobilt bruk
Flocare Infinity II pump är inte lägesberoende vilket gör den idealisk for både mobilt 
och stationärt bruk. För stationärt bruk kan det multifunktionella pumpfästet skruvas
på pumpen med den tillhörande skruven. Pumpen kan fixeras i flera positioner  
(roterbar i 360°).

Lätt att använda
Med varje pump medföljer en flerspråkig instruktionsbok, inklusive svenska. Dess-
utom ingår en svensk snabbguide med en stegvis praktisk genomgång av pumpen. 
Denna finns även för nedladdning på www.nutricia.se. En interaktiv pumputbildning 
på svenska (samt flera andra språk) finns även på: www.nutriciaflocare.com

Pumpaggregat
Flocare Infinity II pumpen ska enbart användas i kombination med lämpligt  
Flocare Infinity pumpaggregat. För information om våra aggregat och tillbehör  
se www.nutricia.se eller kontakta lokal produktspecialist.

Teknisk information 
 •  Programerbart volymintervall: 1 – 4000 ml
 •  Flödeshastighet: 1 – 400 ml/h i intervall om 1 ml
 •   Dubbel minnesfunktion – senast inställda matningsprogram  

och total volym sedan senaste nollställning
 •  IPX5 – pumpen kan rengöras under rinnande vatten
 •  Justerbara inställningar för:

 – Alarm volym: högt/lågt
 – Knappsats: Låst/olåst
 – Alarm på eller av när dos administreras
 – Ljus: på/av

 •  Flödesnoggrannhet: ± 5%
 •  Vikt: 392 g
 •  Storlek: 14 x 9,5 x 3,5 cm
 •  Lithium-jon batteri, 3,6 V DC 2000 mAh

 – 24h kapacitet vid 125ml/h
 – Ca 6h uppladdningstid

 •  Serviceintervall: 48 månader

Vid order av ny pump:  
Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order
mail: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30 (tonval 1)
Best. nummer: 35682

För lånepump, service, reservdelar och support
Kontakta Nordic Service Group via telefon: 08-515 101 90 eller
e-post: info.se@nordicservicegroup.com
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