
Florcare® Infinity™ pumpen tilkobles lysnettet eller brukes ved hjelp av det oppladbare Lith-lon 
batteriet. (Ladetid ca. 6 timer).
Koble Flocare® ernæringssett til sondematen. Manuell  fylling av sett: Klem forsiktig på siden 
av kassetten som er merket med en dråpe              . Dette gjøres før settet tilkobles pumpen.  
Automatisk fylling av sett: Trykk to sekunder på             -knappen. (Utføres etter at kassetten 
er plassert i pumpen).

Sett inn Flocare® ernæringssett i pumpen.  Følg diagrammene a, b, c og d.

Pumpen startes/stoppes ved å trykke 2 sekunder på    knappen.
Velg ønsket program:
Kontinuerlig tilførsel:

Innstille en dose:

OBS! Viktig å trykke                mellom hver dose.

Ulike spesialfunksjoner:
            Denne knappen viser gitt volum. 

            Det som vises i displayet nullstilles. (Se side 9 i bruksanvisningen). 

Venteposisjon – ved å trykke             mens pumpen er i gang, stoppes pumpen midlertidig.  
Nytt trykk, og pumpen starter igjen.  Pausene er på 3 minutter.

Justere volumnivå
Stum alarm ved inngått dose
Låse tastatur
Permanent lys i display

NB! Kun autorisert helsepersonell har tillatelse til å endre innstillinger. Les mer i bruksanvisningen. 

FLOCARE© INFINITYTM 
– kortfattet bruksanvisning

Forhåndsinnstillinger
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Feil Årsak Løsning

NO SET Settet er ikke korrekt plassert. Stopp alarm START/STOP. Koble til settet på nytt 
(Følg anvisningene nøye).

Sensorområdet er skittent.

PUSH STRT Pumpen har stått i ventemodus 
i mer enn 3 minutter.

For fortsatt ventemodus, gi et nytt trykk på START/STOP.
Fortsette innstilte program – trykk to ganger START/STOP.

END OF DOSE Innstilt volum er gått inn. Slå av pumpen ved å trykke ON/OFF i to sekunder.

AIR • Luft i ernæringssettet.
• Luftsensorområdet er skittent.
• Settet er ikke korrekt plassert.

• Stopp alarm ved å trykke START/STOP.
• Ved tom pose bytt til ny sondeløsning.
• Rengjør sensorer.
• Plassere kassetten på nytt.

BATT Batterikapasiteten er for lav. Sett pumpen til lading. Pumpen kan benyttes mens den lades.

BATT “E” OG “F” LYSER Batterifeil. Slå av pumpen. Pumpen må til service for skifte av batteri.

FILL SET Pumpen fyller ernæringssettet. Trykk på FILL SET en gang til for å stoppe fylling.

OCC IN •  Okklusjon oppstrøms.  
Okklusjonen befinner 
seg mellom pumpen og 
beholder for sondemat.

• Trykksensorene er skitne.

•  Trykk START/STOP for å stoppe pumpen. Fjern settet fra 
pumpen, og undersøk settet ved å skylle gjennom.  
Koble til sett på nytt, og start pumpen.

• Rengjør sensorer og start pumpen på nytt .
• Tøm settet for luft ved å trykke FILL SET knappen.

OCC OUT •  Stopp alarm ved å trykke START/STOP.  
Sjekk settet og sonde for blokkering ved å aspirere 
væske gjennom medisinporten.

• Rengjør sensorene, koble til settet på nytt og start pumpen.
• Åpne settet med treveiskranens piler i riktige retninger.

•  Nedstrøms okklusjon.  
Okklusjonen sitter mellom 
pumpe og pasient.

•   Trykksensorområdet 
er skittent.

•  Treveiskranen står 
i lukkeposisjon.

LOCK Tastelås er på. Kun dette 
programmet skal benyttes.

Den som har ansvar for administreringen av mating må koble 
fra tastaturlåsen om det ønskes.

ERRA Selvtestingen fant en 
elektronisk feil.

Slå av pumpen. Se til at lokket er ordentlig lukket, og start 
pumpen igjen. Dersom ERRA-symbolet fortsatt vises bør 
pumpen inn til service.

Rengjør sensorene. Koble settet til pumpen.

PROBLEMLØSNING 
Dette skjemaet kan benyttes for å løse de vanligste problemene
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Stopp alarm START/STOP. Koble til settet på nytt Stopp alarm START/STOP. Koble til settet på nytt 
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