Pumpa Abbott FreeGo®
zajišťuje výživu

Pumpa Abbott FreeGo

®

Specifikace
Rozměry

140mm V x 120mm Š x 80mm H

Hmotnost

490g

Průtoková rychlost

1–400ml/h (přírůstek 1ml)

Dávka

1–9999ml (přírůstek 1ml)

Rychlost plnění

≥700ml/h, Automatické plnění

Baterie

Typ: lithium-iontová. Výdrž nabití: ≥24 hodin při 84 ml/h. Doba nabíjení: ≤6 hodin.

Čištění

Omyvatelná pod tekoucí vodou.

Dezinfekce

10% roztok 5,25% chlornanu sodného (bělidlo pro domácnost)
40% roztok etylalkoholu
10% roztok kyseliny fosforečné
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Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se nastavení nebo používání pumpy Abbott FreeGo®,
prosím volejte zástupce společnosti Abbott Nutrition - 602 652 266

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

Freedom for life

Pumpa Abbott FreeGo

Navrženo pro snadné používání
v nemocničních zařízeních a domácí péči

®

Pumpa Abbott FreeGo® se snadno
používá se systémem Ready to Hang
(RTH)

Snadné ovládání

Přehlednost

Velký intuitivní otočný ovladač,
ideální pro paciety s omezenou
obratností

Velký snadno čitelný LCD displej

Pumpa Abbott FreeGo byla navržena
tak, aby měla snadné ovládání pro
pacienty, pečovatele, zdravotnické
pracovníky v nemocničních zařízeních
i domácí péči
®

Pumpa Abbott FreeGo® je přenosná
a tudíž umožňuje pohyb v okolí
nemocnice a napomáhá ambulantním
pacintům se lépe začlenit do společnosti
Pumpa Abbott FreeGo® je preferována
jak pacienty tak pečovateli

Freedom for life

Snadné plnění
Pohodlná funkce
automatického plnění

Funkce paměti
Program paměti umožňuje
uchovávání dat

Snadná manipulace
Výživový set lze do pumpy vložit
pouze jednou rukou. Jednoduché
ovládání pro pacienty s artritidou
i zdravotně postižené pacienty.

Přesnost
Přesnost* +/- 5% splňuje potřeby
Vašich pacientů, i ty citlivých
na objem výživy

Bezpečnost
Jedinečná bezpečností funkce
AccuSafe zabraňuje volnému
průtoku výživy a udržuje přesnost
podávané výživy

Snadná údržba
Lze snadno očistit hadříkem
nebo pod tekoucí vodou

Jistota
Zvukový alarm a LCD dispej
upozorňují na změnu funkce
*V
 iz Návod k použití, instrukce k testování přesnosti pumpy

