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GGGhhhiiiddd   rrraaapppiiiddd   

                        Pompă de infuzie  Aitecs 2016 

 

 
Următoarele alarme au un nivel mediu de prioritate şi cer implicarea utilizatorului la 

înlăturarea lor chiar dacă pompa este în regim de infuzie. La apariţia acestor alarme se aprinde 

indicatorul, pe ecran apare mesajul de alarmă şi este însoţit cu sunet de alarmă. Pentru a anula 

alarmele apăsăm pe butonul  

 

Alarme. Cauze. Remedii. 

 
ALARME 

CAUZE 
 

REMEDII 
 

НЕТ СЕТИ 
Pompa este deconectată de la 
reţeaua de tensiune 

Conectaţi pompa la sursa de 
tensiune sau anulaţi alarma 
pentru a continua 
funcţionarea pompei de la 
acumulator 

НЕОБХОДИМА  ЗАРЯДКА 
БАТАРЕИ 

Acumulatorul este descărcat 
şi pompa va funcţiona încă 30 
minute 

Conectaţi pompa la sursa de 
tensiune pentru a încărca 
acumulatorul 

ИЗМЕНЕНИЕ НЕ  
ПОДТВЕРЖДЕНО 

Parametrul setat nu a fost 
confirmat 

Confirmaţi parametrii setaţi 

XX ml (min)  ДО КОНЦА 
ШПРИЦА 

Conţinutul seringii se termină 

Volumul (timpul),  la care 
pompa pornește această  
alarma, se poate seta din 
meniu 

XX ml (min)  ДО 
ОКОНЧАНИЯ ДОЗЫ 

Se finalizează infuzia 

Volumul (timpul),  la care 
pompa pornește această  
alarmă, se poate seta din 
meniu 
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ВНИМАНИЕ!  ПРОШЛО 2 
МИН. 

Pompa se află în inacţiune 
timp de 2 minute 

Apăsaţi pe butonul de anulare 

a alarmelor  

ВРЕМЯ ПАУЗЫ  ИСТЕКЛО Timpul de pauză a expirat 
Apăsați pe butonul de anulare 

a alarmelor  
ДОЗА ВВЕДЕНА  (KVO, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Pompa a finalizat infuzia 

Schimbaţi seringa sau 
deconectaţi pompa 

ШПРИЦ ПУСТОЙ  KVO Seringa e goala 
Schimbați seringa sau 
deconectaţi pompa 

ПРОВЕРЬ ЛИНИЮ  
ПАЦИЕНТА 

Presiunea în tubul prelungitor 
a scăzut brusc 

Verificați tubul prelungitor 

РОСТ ДАВЛЕНИЯ 
Pompa a depistat blocarea 
seringii sau tubului 
prelungitor 

Verificați seringa sau tubul 
prelungitor la blocări. 

 

Următoarele alarme au un nivel înalt de prioritate şi cer implicarea imediată a  

utilizatorului. La apariţia acestor alarme se aprinde indicatorul roşu, pe ecran apare mesajul de 

alarmă şi este însoţit cu sunet de alarmă. 

 

ALARME CAUZE 
 

REMEDII 
 

БАТАРЕЯ  РАЗРЯЖЕНА Acumulatorul este descărcat 
Conectaţi pompa la sursa de 
alimentare pentru a încărca 

acumulatorul 

ШПРИЦ НЕ ЗАКРЕПЛЕН Seringa este fixată incorect 
Verificaţi dacă seringa este 

fixată corect 
ШПРИЦ ПЛОХО  

УСТАНОВЛЕН В ПАЗЫ 
Seringa este fixată incorect 

Verificaţi dacă seringa este 
fixată corect 

НЕТ ШПРИЦА В  
ТОЛКАТЕЛЕ 

Seringa este fixată incorect 
Verificaţi dacă seringa este 

fixată corect 
ФИКСАТОР ШПРИЦА  

ПОДНЯТ 
Fixatorul seringii este plasat 

incorect 
Verificaţi fixatorul seringii 

ОККЛЮЗИЯ Tubul prelungitor blocat Verificaţi tubul prelungitor 
ШПРИЦ ПУСТОЙ  СТОП Seringa este goala Schimbaţi seringa 

ДОЗА ВВЕДЕНА СТОП Pompa a finalizat infuzia 
Schimbaţi seringa sau 

deconectaţi pompa 
ВНУТРЕННЕЯ ОШИБКА  

(код) 
Eroare internă 

Contactaţi serviciul tehnic 
specializat 
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Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea  

 
Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la sursa de 

alimentare şi este deconectat ! 

Partea exterioară a dispozitivului se curăţă cu o cârpă moale înmuiată în una din soluţiile 

enumerate mai jos. Nu lăsaţi să pătrundă soluţiile de curăţare pe conectoare, mecanismul de 

fixare a seringii şi pe butoane. Înainte de fiecare utilizare  pompa trebuie să fie curăţată şi 

dezinfectată. 

Soluţiile recomandate pentru curăţare: 

-  apă oxigenată de 3% 

- soluţie de apă cu săpun 

- alcool etilic 


