
Mångsidig pumphållare som kan användas 
med ett brett utbud av stöd

Direkt tillgång till huvudfunktioner för att  
optimera arbetsflödet

Tyst under arbete, kompakt design och lång 
batteritid för hög mobilitet

Många möjligheter till pumpinställningar 
för anpassning till alla miljöer

Enteral nutritionspump med ergonomisk och 
robust design.

Lämplig både på sjukhus och i hemmet.

Amika® enteral nutritionspump
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Amika® enteral nutritionspump

Fresenius Kabi AB

Tel: 020-116 68 44

kundservice@fresenius-kabi.com

fresenius-kabi.se

Ordermottagning Tamro:

tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta 

Fresenius Kabis medicinska information.

EGENSKAPER AMIKA 

SÄKER

• Lätt att rengöra.

• Symbolbaserat gränssnitt.

• Tydlig informationsdisplay som kan avläsas i 
mörker.

• Knapplåset försäkrar att inga ofrivilliga ändringar 
görs.

• Batteriindikator.

• Omfattande larmfunktioner.

• Free-Flow skydd* med patenterad slangklämma för 
ytterligare säkerhet. 

*) Free-Flow skydd innebär att när pumpdörren 
öppnas är slangklämman automatiskt försluten, 
därav inget ofrivilligt vätskeläckage.

FLEXIBEL

• Ergonomisk design.

• För användning både på sjukhus och i hemmet.

• Hög tillförselhastighet, 1-600 ml/timme.

• Justerbar maxvolym, 1-5000 ml.

• Tyst under arbete.

• Justerbar larmvolym.

• Automatisk eller halvautomatisk fyllningsfunktion.

• Kan användas med eller utan pumphållare.

• NiMH-batteri. Återvinningsbart laddningsbatteri 
utan behov av urladdning.

• Anpassad även för mobilt bruk (batteriet håller i  
24 tim med tillförselhastighet på 125 ml/tim).

• Vikt endast 610 g (pumphållarens vikt: 350 g).

• Mått 138 x 128 x 46 mm (pumphållarens mått:      
185 x 110 x 85 mm). Lätt att rengöra.

• Tydlig informationsdisplay som kan avläsas i 
mörker.

Amika bordsstativ

• Ett bordsstativ för att kunna 
placera Amika på ett bord

Amika ryggsäck liten

• Framtagen för mobilt bruk av 
Amika pump 

• Plats för maximalt en 500 ml  
EasyBag och en Amika pump

• Kompatibel med EasyBottle

• Löstagbar insats 

• Stängbart fönster gör 
handhavandet av pumpen 
smidigt och enkelt 

• Består av robust och tvättbart 
material

Amika ryggsäck stor

• Framtagen för mobilt bruk av 
Amika pump

• Plats för maximalt en 1500 ml  
EasyBag och en Amika pump

• Kompatibel med Amika Mobilt 
Påsset och EasyBottle 

• Löstagbar insats

• Stängbart fönster gör 
handhavandet av pumpen 
smidigt och enkelt

• Består av robust och tvättbart 
material

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Produkt Förpackning
Varunr. 
Tamro/
Apotek

Artikelnr. 

leverantör

Amika enteral nutritionspump 1x1 st Z044150R Z044150R

Amika bordsstativ 1x1 st  823817  7751082

Amika ryggsäck liten 1x1 st 823493 7752343

Amika ryggsäck stor 1x1 st 823495 7752323 

Beställs via e-post: order.brunna@fresenius-kabi.com, tel: 020-98 40 20.

TILLBEHÖR AMIKA 


