تعليامت مرجعية رسيعة
تحضري املجموعة املُع ّدة لالستخدام مرة واحدة وتحميلها

هذه التعليامت ليست بديالً عن دليل املشغل .تأكد من قراءة دليل املشغل جيدًا قبل تشغيل
املضخة .انظر إىل الجهة األخرى من الورقة لالطالع عىل تعليامت تشغيل املضخة.
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الخطوة 1
إذا كنت تستخدم مجموعة الشوكات الخاصة بـ  ،Infinityفقم بإزالة الغطاء الواقي
من املوصل وأدخل طرف املوصل يف املنفذ املتوافق عىل حاوية الرتكيبة املعوية
(الصورة  .)Aثبت املوصل عن طريق إحكام ربط املكونات ذات السن اللولبي م ًعا.
إذا كنت تستخدم املجموعة سعة  100مل  500مل أو  1200مل امل ُعدّة
لالستخدام مرة واحدة ،فامسك قمع الكيس يف وضع عمودي واسكب فيه
الرتكيبة التغذية .أغلق الغطاء بإحكام وقم بتعليق الكيس (الصورة .)B
إذا كنت تستخدم مجموعة توصيل الغطاء اللولبي ،فامأل حاوية/زجاجة
تغذية بفتحة مقاس  440مم وثبتها بالغطاء اللولبي .ضع الزجاجة يف كيس
التعليق وثبتها بعمود تعليق محاليل الحقن الوريدي (الصورة .)C
الخطوة 2
أزِل الغطاء الواقي من موصل أنبوب التغذية (الصورة .)D

الخطوة  - 3التحضري
يف حالة تحضري املضخة :لف األنبوب املصنوع من السليكون حول عجلة املضخة
مع متديده قليالً .ضع ال ُعلَيبة يف مكانها داخل املضخة وأغلق الباب (الصورة .)E
قم بتشغيل املضخة بالضغط املطول عىل مفتاح ON/OFF
(التشغيل/إيقاف التشغيل) إىل أن تصدر املضخة إشارة صوتية
(الصورة  .)Fثم اضغط مطوالً عىل املفتاح ( PRIMEالتحضري)
إىل أن تصل الرتكيبة إىل موصل أنبوب التغذية (الصورة .)F

يف حالة التحضري اليدوي :اضغط برفق بأطراف أصابعك
عىل األنبوب ذو اللون الربتقايل املوجود أسفل الرمز “ ” (الصورة  .)Gوأثناء الضغط ،اعرص الكيس برفق يف الوقت
نفسه للمساعدة يف تدفق السائل .حافظ عىل هذا الوضع إىل أن تصل الرتكيبة إىل موصل أنبوب التغذية.
لف األنبوب املصنوع من السليكون حول عجلة املضخة مع متديده قليالً .ضع ال ُعلَيبة يف مكانها داخل املضخة (الصورة  .)Eأغلق باب املضخة.
لالستخدام مع حقيبة الظهر :اقلب الكيس وقم بإمالته لالحتفاظ بالهواء عند منفذ األنبوب (الصورة  .)Hاضغط برفق
بأطراف أصابعك عىل األنبوب ذو اللون الربتقايل املوجود أسفل الرمز “ ” (الصورة  .)Gوأثناء الضغط ،اعرص الكيس برفق
يف الوقت نفسه للمساعدة يف تدفق السائل .حافظ عىل هذا الوضع إىل أن تصل الرتكيبة إىل موصل أنبوب التغذية.

تحدث مبارشة مع أحد ممثيل  Moogعن األسئلة املتعلقة باملضخة والتوجيه
الخاص باستكشاف األخطاء وإصالحها  24ساعة يف اليوم و 7أيام يف األسبوع.
الدعم الطبي ودعم العمالء 800.970.2337
قم بزيارة  infinityfeedingpump.comللحصول عىل معلومات إضافية
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برمجة املضخة وتشغيلها

هذه التعليامت ليست بديالً عن دليل املشغل .تأكد من قراءة دليل املشغل جيدًا قبل
تشغيل املضخة .انظر إىل الجهة األخرى من الورقة لالطالع عىل تعليامت تشغيل املضخة.
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تعليق حاوية
التغذية

علّق حاوية التغذية بحيث يكون الجزء السفيل من الكيس
عند مستوى باب املضخة أو أعىل منه (الصورة .)A

تشغيل املضخة

اضغط ُمط ّوالً عىل مفتاح ( ON/OFFالتشغيل/إيقاف التشغيل) ملدة 1.5

ثانية من أجل تشغيل املضخة .ستعرض الشاشة آخر معدل متت برمجته.

لربمجة املعدل (مدى اضغط عىل مفتاح ( RATE/DOSEاملعدل/الجرعة) لعرض "( "RATEاملعدل) يف
رسعة عمل املضخة) الزاوية السفلية اليرسى من الشاشة .استخدم املفتاحني  +و  -لربمجة املعدل.
لربمجة الجرعة
(كمية التغذية)

اضغط عىل مفتاح ( RATE/DOSEاملعدل/الجرعة) لعرض "( "DOSEالجرعة) يف
الزاوية السفلية اليرسى من الشاشة .استخدم املفتاحني  +و  -لربمجة الجرعة.

لضبط نوع الغذاء
(أي نوع من الغذاء
يتم إطعامه)

اضغط عىل مفتاح ( FOOD TYPEنوع الغذاء) لعرض نوع الغذاء الذي سيتم
توصيله .اضغط عىل مفتاحي  +و  -للتغيري بني الرتكيبة الغذائية والحليب البرشي.

ابدأ تشغيل املضخة اضغط عىل مفتاح ( RUN/PAUSEالعمل/اإليقاف املؤقت) لبدء تشغيل املضخة.
عند اكتامل التغذية عند اكتامل التغذية ،اضغط عىل مفتاح ( ON/OFFالتشغيل/
إيقاف التشغيل) ملدة  1.5ثانية إليقاف تشغيل املضخة.
ملسح اإلعدادات

اضغط عىل مفتاح ( CLEARمسح) إلعادة ضبط القيمة املعروضة .اضغط
مطوالً عىل مفتاح ( CLEARمسح) ملدة  3ثوانٍ إلعادة ضبط قيم املعدل
والجرعة والفاصل الزمني للتغذية والحجم الذي تم توصيله يف الوقت نفسه.

عرض الحجم
الذي تم توصيله

اضغط عىل مفتاح ( VOL/TOTALالحجم/اإلجاميل) مرة واحدة لعرض الحجم الذي
تم توصيله للتغذية الحالية .اضغط عىل املفتاح مرة أخرى لعرض إجاميل الحجم
الرتاكمي الذي تم توصيله منذ آخر مرة تم فيها إعادة ضبط إجاميل الحجم.

مالحظة :إذا تم إيقاف تشغيل املضخة وإعادة تشغيلها مرة أخرى ،تتم إعادة تعيني عداد الحجم الذي تم توصيله إىل  0وتتم إعادة
تعيني نوع الغذاء إىل الرتكيبة الغذائية .يجب تأكيد املعدل والجرعة ونوع الغذاء قبل إعادة تشغيل املضخة بتغذية جديدة.
مالحظة :إن أي تغيري يف إعدادات املضخة (باستثناء نوع الغذاء) أثناء دورة التغذية سيؤدي إىل بدء املضخة عملية تغذية جديدة؛
ولن تستأنف من حيث توقفت .يجب تأكيد املعدل والجرعة ونوع الغذاء من خالل عرض كل متغري قبل إعادة تشغيل املضخة.
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