
Parenteral pumpe for 
mobil bruk



Ambix activ er laget for parenteral 
ernæring i hjemmemiljø.

Ambix activ skal ikke brukes til 
infusjon av insulin og potente 
legemidler. 

Ambix activ er beregnet på barn og 
voksne, skal ikke brukes på spebarn.

Dette er en hurtig guide, den 
erstatter ikke brukerveiledningen. 
Det anbefales å lese 
brukerveiledningen i sin helhet.



Data

Infusjonshastighet  10 – 600 ml/t
intervaller på 1 ml/t opp til 100ml/h

intervaller på 5 ml/t fra 100 – 600 ml/h

Volum 0 – 9.999 ml

Infusjons tid 1 t – 24 t

KVO hastighet 0 – 10 ml/t

Volum infundert 0 – 9.999 ml

Nøyaktighet +/- 5 % 

Trykk 0,5(375 mmHg) og 0.8(600mmHg) bar

Batteri tid 40t @ 125ml/t

Modus Kontinuerlig, Volum/Tid, Ramp(TPN), Periodisk



Knapper

Av og på knapp

Informasjon / Ok /
Tilbakestiller infundert volum

Starter pumpen
Stopper pumpen

Stiller inn mål volum eller dose/
Aktivere mål volum

Stille inn tid for infusjonen

Stille inn infusjons hastighet/
Gjeninnstille fabrikks oppsett

Endre modus

Priming funksjon/fylle knappTastelås Alarm stoppParameter meny



Ambix activ oversikt

Pumpe dør

Dør åpner

Knekk beskyttelse

activ Sett



activ sett

spiss

Ambix klemme

Knekkbeskyttelse

Partikkel og 
Luft filter

Luer tilkoblings stykke

Åpne Lukke

Åpne 1 Åpne 2



Fylling av sett

Manuell fylling

• Lukk activ klemmen.

• Koble beholderen til settet og heng den opp.

• Hold partikkel/luft filteret i pilens retning for å få en sikker og rask fylling av settet. 
Luften elimineres også raskere i denne retningen. Etter fylling eliminerer filteret luft i alle 
retninger.

• Åpne activ klemmen for å fylle settet.

• Lukk activ klemmen når settet er fullt og installer det i pumpen.

• For mer utfyllende opplysninger om fylling av sett se i bruksanvisningen, side 14 for 
manuell og 16 for fylling ved bruk av pumpen 

• Fyll aldri settet når det er tilkoblet pasient.



Installasjon av sett

1. Åpne døren med hendelen

2. Før den grønne delen av activ-
klemmen inn i den grønne delen 
av pumpen og trykk den inn.

3. Sett den øvre ringen på den blå 
knekk beskyttelsen inn i det blå 
hakket som visst på bildet til 
høyre

4. Lukk døren og trykk hendelen 
ned. Activ klemmen åpnes 
automatisk når pumpen startes, 
og lukkes når du åpner 
pumpedøren.



Ambix activ oversikt

Nettalarm port



Program – kontinuerlig
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Knapp Funksjon

ON/OFF Slå på pumpen

MODE  Endre til kontinuerlig       
modus

Øvre +/- Stille inn infusjons  
hastighet

START Starter pumpen



Program – volum/tid

t
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Knapp Funksjon

ON/OFF Slå pumpen på

MODE Endre til V/T modus

Nedre +/- Stille inn mål volum

midtre +/- Stille inn infusjons tid

Infusjons hastighet kalkuleres av pumpen 

START Starter pumpen



Intermittent Mode

t
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Knapp Funksjon
ON/OFF Slå pumpen på
Mode Endre til ramp 

intermitterende modus
Øvre +/- Velg mellom dose innst

(doS), intervall innst(int)og
startforsinkelse(dS)

Midtre +/- Still inn dosetis, intervalltid
og startforsinkelse

Nedre +/- Still inn dosevolum og 
antall intervaller

START Starter pumpen



Program – TPN (Ramp funksjon)
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Knapp Funksjon
ON/OFF Slå pumpen på
Mode Endre til ramp modus
Øvre +/- Still inn opptrapping,

nedtrapping og total tid
Midtre +/- Still inn ramp tid
Nedre +/- Still inn mål volum
START Starter pumpen



Display symboler



Display symboler
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