
Gabay sa Pag-troubleshoot

NO FOOD Alarm - Kung ang re-priming ng delivery set ng pump ay kinakailangan, ipinapayo na 
idiskonekta ang enteral adapter mula sa feeding tube ng pasyente habang nagre-re- priming.

Wala bang laman 
ang bag ng pump 

delivery set?
OO  Muling punan ang bag, i-re-prime ang delivery set at ituloy ang pagpapakain.

  HINDI  

Mayroon bang 
hangin sa tubo? OO  

Natanggal na 
ba ang hangin 

sa bag ng pump 
delivery set?

HINDI  

Manwal na i-prime ang tubo sa pamamagitan ng pagbabaligtad 
ng bag, dahan-dahang pisilin ang ibabang kalahati ng bag 
habang kinukurot ang kulay teal na tubo na nasa bandang 
ilalim lang ng “ ” na simbolo ng drop. Manatili sa posisyong ito 
hanggang mawala ang lahat ng hangin mula sa bag at tubo.

OO  

Pindutin nang matagal ang key na PRIME para 
padaluyin ang hangin sa tubo nang lampas sa pump 
delivery set cassette at ituloy ang pagpapakain.

TANDAAN: Kung ang inyong pambomba ay mayroong opsyong auto 
prime, sumangguni sa Manwal ng Opereytor para sa mga detalye.

  HINDI  

Ang formula ba ay 
ginamitan ng blender 
o agresibong hinalo?

OO  
Hayaang tumining ang formula sa loob nang 10-15 minuto bago ihanda ang pump delivery set 
para sa pagpapakain. Kung mayroong foam sa tubo, alisin ito sa pamamagitan ng alinman sa 
mano-manong pag-prime ng pump delivery set o gamit ang pump at ituloy ang pagpapakain.

  HINDI  

Mayroon bang mga 
bula ng hangin sa 
loob ng cassette?

OO  

Alisin ang tubo mula sa pump at manwal na i-prime ang tubo sa pamamagitan ng pagbabaligtad 
ng bag, dahan-dahang pisilin ang ibabang kalahati ng bag habang kinukurot ang kulay 
teal na tubo na nasa bandang ilalim lang ng “” na simbolo ng drop. Manatili sa posisyong 
ito hanggang sa makadaloy ang lahat ng hangin na nasa kulay teal na bahagi ng tubo.

  HINDI  

Pinili ba para sa 
pagpapakaing ito 
ang naaangkop na 

setting ng pump para 
sa uri ng pagkain?

HINDI  
Itigil nang sandali ang pump at baguhin ang uri ng pagkain sa pamamagitan ng pagpindot sa 
key na FOOD TYPE at ang alinman sa + o - upang ipalit sa pagitan ng formula at gatas ng tao.

OO  
Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer 
Service sa 800.970.2337 para sa tulong.

Alarma sa PAG-LOAD NG SET

Nakasara ba ang 
pinto nang maigi?

HINDI/’DI-
SIGURADO  

Patayin ang pump. Alisin at ilagay muli ang delivery set cassette. Siguraduhin na 
nakasara ang pinto nang maigi, at pagkatapos ay paandarin muli ang pump.

  OO  

May bitak ba ang pinto 
o may sira ba ang tab 

sa gilid ng pinto?

OO  
Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer Service 
sa 800.970.2337 para mag-order ng bagong pinto.

HINDI  
Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer 
Service sa 800.970.2337 para sa tulong.

ER01 - ER99 Mga Alarma

Nakabukas ba ang 
pinto ng pump habang 
nakabukas ang pump 
o habang umaandar?

OO/’DI-SIGURADO  
Patayin ang pump. Alisin at ilagay muli ang delivery set cassette. Siguraduhin na 
nakasara ang pinto nang maigi, at pagkatapos ay paandarin muli ang pump.

HINDI  
Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer 
Service sa 800.970.2337 para sa tulong.

Makipag-usap nang live sa isang Moog Clinical Representative 
para sa mga tanong tungkol sa pump at gabay sa pag-
troubleshoot 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Clinical & Customer Support 800.970.2337  
Bisitahin ang infinityfeedingpump.com para sa karagdagang impormasyon



Ang Infinity® at Infinity® Orange® ay mga rehistradong tatak-kalakal ng Zevex, Inc. 
Ang Moog® ay isang rehistradong tatak-kalakal ng Moog, Inc. © 2022 Moog, Inc. Moog 
Medical, 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-29745-010 Rev. B

Alarmang NO FLOW IN o NO FLOW OUT 

 NO FLOW IN – May harang sa pagitan ng delivery set at pump
 NO FLOW OUT – May nakaharang sa pagitan ng pump at pasyente

Ang tubo ba ng delivery set ay 
naka-ipit, naka-pulupot, o barado? OO  

Suriin ang delivery set kung may mga nakaipit o baluktot 
na tubo at ipagpatuloy ang pagpapakain.

  HINDI  

Sira ba ang tab sa loob ng pinto? OO  
Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 
para mag-order ng bagong pinto.

  HINDI  

Malinis ba ang parteng pressure 
sensor ng cassette receptacle? HINDI  

Linisin ang lugar ng pressure sensor gamit ang cotton swab, telang malambot, 
o medyo basang sponge; o linisin ang buong pump sa umaagos na tubig. 
Huwag gumamit ng nakakasakit na materyales o matatapang na kemikal.

  OO  

Mayroon bang mga nakikitang 
palatandaan ng pagkasira sa 

lugar ng pressure sensors?

OO  
Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 
upang ibalik ang pump para sa serbisyo

HINDI  

Idiskonekta ang set ng pagpapakain sa pasyente. Pindutin ang RUN 
(PAGANAHIN) na key. Kung naghahatid ng pagkain ang pump nang walang 
alarma, suriin ang tubo sa pagpapakain ng pasyente kung may nakabara.

Kung magpapatuloy ang alarma, alisin ang set mula sa pump, dahan-
dahang imasahe ang “ ” na drop symbol, pagkatapos ay manu-manong 
itakda ang pagpuno hanggang sa maalis ang bara at umusad ang 
formula sa tubo. Palitan ang set at ipagpatuloy ang pagpapakain.

Kung hindi makausad ang formula sa tubo o magpapatuloy ang 
alarma, makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Kostumer ng Moog sa 
800.970.2337 upang maibalik ang pump para sa tulong.

*Tandaan: Huwag gamitin ang PRIME (PUNUAN) na key para 
i-troubleshoot o lutasin ang mga alarma na ito.

Mga Problema sa Pagcha-charge

Ang A/C adapter charger ba ay 
nakasaksak sa outlet sa dingding 

at sa pump nang maayos?

HINDI/’DI-
SIGURADO  

Tingnan ang mga koneksyon ng parehong plug sa dingding at adapter 
ng pump. Ang berdeng ilaw ng pansaksak ng charger sa dingding 
na nagtutukoy na naka-on na ay dapat na naka-ilaw at ang display 
ng pump ay dapat na may simbolo ng plug nang may mga scrolling 
bar sa pagitan ng E at F ng panukat ng fuel. Kapag ang pump ay 
ganap nang nakargahan, ang mga bar ay hihinto sa pag-scroll.

  OO  

Gumagana ba nang maayos 
ang outlet sa dingding?

HINDI/’DI-
SIGURADO  

Mag-plug ng isa pang device sa outlet upang matiyak 
na gumagana nang maayos ang outlet.

  OO  

Mukha bang may anumang sira 
ang adapter ng charger? OO  

Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 
para mag-order ng panibagong charger

  HINDI  

Mukha bang may anumang sira ang port 
ng charger kasama ang pagkabaluktot 

o may nawawalang mga pin?
OO  

Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 
upang maibalik ang pump para ipaayos.

  HINDI  

Kumikislap-kislap ba ang Simbolo ng 
Baterya at ang E at F ng panukat ng fuel?

OO  Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 
upang maibalik ang pump para ipaayos.

HINDI  


