
Abbott FreeGo®  
ovládání  
a funkce

Integrovaná baterie:
Když je pumpa síťově napájena, 
je obrázek zástrčky zobrazen na 
displeji a též svítí LED indikátor nad 
otočným ovladačem. Při nabíjení 
baterie “přebíhají” proužky v obrázku 
baterie na displeji. Plně nabitá baterie 
vydrží přibližně 24 hodin pokud dojde 
k výpadku proudu nebo je pumpa 
odpojena.

Pro použití u lůžka  
a ambulantní použití:
Pumpa Abbott FreeGo® se používá 
se systémem Ready To Hang (RTH). 
Možnost  ambulantního použití setu  
s vakem a Abbott FeeGo batohu.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy  
týkající se nastavení nebo používání  
Pumpy Abbott FreeGo®,  
prosím volejte zástupce společnosti  
Abbott Nutrition - 602 652 266

PLNÍCÍ poutko  
a tlačítko PLNĚNÍ:
Pumpa  Abbott FreeGo® může 
být plněna buď manuálně nebo 
automaticky. Pro manuální plnění 
použijte fialové PLNÍCÍ poutko 
na kazetě výživového setu. Pro 
automatické plnění použijte tlačítko 
PLNĚNÍ.

TLAČÍTKO PLNĚNÍ
Stiskněte pro naplnění  
výživového setu.

TLAČÍTKO S MOŽNOSTMI 
NASTAVENÍ
Stiskněte ke změně hlasitosti  
zvukových alarmů a intenzity podsvícení.

OFF/CHRG (Vypnutí/nabíjení)
Vypnutí pumpy  

(a nabíjení baterie pokud je pumpa zapojena).

SET RATE (Nastavení rychlosti)
Nastavení objemu tekutiny aplikované  

za hodinu.

VOL FED (Aplikovaný objem)
Souhrnný objem výživy, který byl aplikován.

HOLD (Pozastavení)
Pozastavení pumpy na  dobu 5-ti minut.
Použijte HOLD pokud chcete zrušit alarm 
nebo přerušit aplikaci výživy.

RUN (Spuštění)
Spuštění pumpy a aplikace výživy.

ŠIPKY NAHORU/DOLU
Stiskněte pro zvýšení nebo  
snížení dávky a rychlosti výživy  
nebo pro přepínání mezi různými 
nastaveními na LCD displeji.

SET DOSE (Nastavení dávky)
Dávka, která bude celkově aplikována.

Pokud není specifikováno množství výživy, 
které má být aplikováno, nastavte dávku na 

možnost INF Dose (Neomezená dávka).

CLEAR VOL (Vymazání objemu)
Vymazání údaje o souhrnném objemu výživy, 
která byla aplikována a jejíž množství je 
uloženo v paměti pumpy.



Otočte ovladač 
na pozici HOLD 
pro vypnutí 
alarmu

Abbott Laboratories s.r.o.  
Hadovka Office Park 
Evropská 2591/33d 
Praha 6 
160 00

Alarmy a varovné zprávy
OCCL (OKLUZE) 
Pokud se zobrazí OCLL INTO PUMP a zazní zvukový alarm, nemůže být výživa aplikována  
z důvodu blokace mezi předplněnou lahví a pumpou.
Pokud se zobrazí OCLL OUT OF PUMP a zazní zvukový alarm, nemůže být výživa aplikována  
z důvodu blokace mezi pumpou a pacientem.
• Nastavte otočný ovladač do polohy HOLD.
•  Sejměte výživový set z pumpy. Uvolněte překážku; zkontrolujte, zda není zalomená hadička  

nebo prázdná přeplněná láhev. Nasaďte  výživový set  zpět.
•  Jestliže se tento alarm objevil během plnění setu, pokuste se znovu naplnit výživový set a poté   

k sondě pro aplikaci enterální výživy připojte adaptér výživového setu.
• Nastavte otočný ovladač do polohy RUN a zahajte aplikaci výživy.
Kontrola, odpojte výživový set od sondy, vložte do vhodné nádoby a spusťte pumpu. Pokud výživa normálně proudí setem a nezazní žádný alarm, 
znamená to, že pumpa i výživový set jsou v pořádku. Je zde možnost, že je ucpaná sonda (kontaktujte zdravotnického pracovníka).

FEED EMPTY (VÝŽIVOVÝ SET JE PRÁZDNÝ) 
Alarm FEED EMPTY se zobrazí pokud je detekován vzduch ve výživovém setu.
Jestliže je přeplněná láhev prázdná: Vyměňte předlněnou láhev pokud je potřeba.
Jestliže přeplněná láhev není prázdná:
• Nastavte otočný ovladač do polohy HOLD.
• Sejměte adaptér výživového setu od sondy pro aplikaci enterální výživy.
• Stiskněte a podržte tlačítko plnění.
• Jakmile tekutina dosáhne požadované hladiny, tlačítko plnění uvolněte.
• Bezpečně znovu napojte výživový set k sondě pro aplikaci enterální výživy.
• Nastavte otočný ovladač do polohy RUN a zahajte aplikaci výživy.

DOSE DONE (DÁVKA APLIKOVÁNA) 
•  DOSE DONE znamená, že naprogramovaná dávka výživy  (SET DOSE) byla aplikována. To je v pořádku.
•  Pokud chcete aby byla výživa aplikována dokud není předplněná láhev prázdná, nastavte na INF DOSE  

(otočte otočný ovladač na pozici SET DOSE, zmáčkněte tlačítko šipky dolů a podržte dokud se neobjeví  
na displeji INF DOSE).

•  Pokud je dávka výživy nastavena na INF DOSE, tento alarm není aktiví.

BATT EMPTY (VYBITÁ BATERIE)

•  BATT BATT EMPTY znamená, že je baterie vybitá a aplikace výživy byla zastavena.
•  Zapojte pumpu do sítě.
•  Na displeji bude zobrazeno CHRG PLEASE WAIT dokud nebude pumpa schopná provozu.

LOW BATTERY (NÍZKÝ STAV BATERIE)

•  BATT LOW BATTERY znamená, že baterie potřebuje dobít.
•  Zbývá cca 30 minut chodu pumpy na beterii.
•  Zapojte pumpu do síťového napětí a pokrčujte v aplikaci výživy.
•  Pokud se na displeji zobrazí CHRG PLEASE WAIT, znamená to, že je stav baterie pod akceptovatelným minimem.  

Počkejte dokud se na displeji nezobrazí PUMP READY TO USE.
•  Plně nabitá baterie bude fungovat přibližně 24 hodin při 84ml/h. Baterie se nabíjí cca 6 hodin.

Vypnutí alarmu
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