ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ CADD-LEGACY PCA
ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΛΑΡΜ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΟΘΟΝΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Res Vol Low

Το φάρμακο στην κασέτα/ασκό λιγοστεύει. Ετοιμαστείτε για αντικατάσταση
αναλωσίμου ή για κλείσιμο της αντλίας.

Reservoir Volume Empty

To φάρμακο τελείωσε. Πατήστε NEXT ή STOP/START για να σιγήσει το
αλάρμ. Αποσυνδέστε την αντλία ή αντικαταστήστε το αναλώσιμο εάν έχετε
λάβει τέτοιες οδηγίες.

Low Bat

Οι μπαταρίες τελειώνουν αλλά η αντλία λειτουργεί ακόμα. Αντικαταστήστε
τις μπαταρίες με την πρώτη ευκαιρία.

Battery Depleted

Οι μπαταρίες τελείωσαν, η αντλία δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες άμεσα.

High Pressure

Υψηλή πίεση που δημιουργείται από εμπόδιο στην δίοδο του φαρμάκου
ανάμεσα στην αντλία και τον ασθενή. Αφαιρέστε το εμπόδιο για να
συνεχιστεί η λειτουργία. Πιθανές αιτίες παρεμπόδισης: Το κλιπ του
αναλωσίμου ή της προέκτασης είναι κλειστό. Ο σωλήνας πιέζεται απο τον
ασθενή ή κάποιο αντικείμενο. Το σημείο χορήγησης του ασθενούς
(φλεβοκαθετήρας, επισκληρίδιος, κλπ. έχει κλείσει). Εναλλακτικά, πατήστε
NEXT ή STOP/START για να σιγήσει το αλάρμ έως ότου βρείτε το εμπόδιο και
στην συνέχεια βάλτε πάλι την αντλία σε λειτουργία.

Upstream Occlusion

Το φάρμακο δεν προχωράει από το αναλώσιμο προς την αντλία. Ελέγξτε για
τσάκισμα του σωλήνα ή για φυσαλίδα αέρα στο κομάτι της σωλήνωσης
ανάμεσα στο αναλώσιμο (ασκός, κλπ) και την αντλία. Αφαιρέστε το εμπόδιο
για να συνεχιστεί η λειτουργία. Εναλλακτικά, πατήστε NEXT ή STOP/START
για να σιγήσει το αλάρμ έως ότου βρείτε το εμπόδιο και στην συνέχεια
βάλτε πάλι την αντλία σε λειτουργία.

Air In Line Detected

Υπάρχει αέρας στην δίοδο του φαρμάκου. Πατήστε NEXT ή STOP/START για
να σιγήσει το αλάρμ. Σιγουρευτείτε ότι ο σωλήνας έχει περαστεί σωστά από
τον ανιχνευτή αέρα που βρίσκεται στο πλάι της αντλίας. Αν υπάρχει αέρας
στην σωλήνωση, κλείστε τα κλιπς, αποσυνδέστε τον σωλήνα από τον ασθενή
και αφαιρέστε τον αέρα με την λειτουργία PRIME.

Remote Dose Cord Removed

Το καλώδιο της κατ'επίκλησης δόσης του ασθενούς αφαιρέθηκε ενώ η
αντλία βρισκόταν σε λειτουργία. Τοποθετήστε εκ νέου το καλώδιο.

Ξεκούμπωσε το αναλώσιμο με το φάρμακο ή το αναλώσιμο δεν έχει
No Disposable, Clamp Tubing τοποθετηθεί σωστά ή υπάρχει δυσλειτουργία στους αισθητήρες της αντλίας.
Κλείστε άμεσα τα κλιπ του σωλήνα.
Error

Δυσλειτουργία αντλίας. Κλείστε την αντλία, μην την χρησιμοποιείτε έως ότου
την δει τεχνικός.

Service Due

Η αντλία πρέπει να περάσει από service.

