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Agilia Volumat 



Volumat Agilia

PÅ/AV

Slå av alarm

Stopp
Endring av verdi og bekreftelse

Konfigurering

Bolus/Prime

Start / OK / Enter
Infusjon pågår



 Hastighet vises i 
displayet med store 
indikatorer så hoved 
informasjonen vises 
klart og tydelig

 Flow indikator lys lyser 
for å indikere pumpens 
status fra avstand,selv I 
mørket

 Volume og tid igjen vises i 
skjermbilde for å informere 
om gjenverende infusjon

 Medikamentnavn kan 
legges inn via option

 Dråpe indikatoren

 Volume infundert vises 
hele tiden

 Strøm indkator lys
(eller batteryi 
indikator) informerer 
om støm kilde

Oversiktlig monitorering



Enkel administrering av 
iv sett

 IV sett koblingen har 
samme farge og form som 
den dedikerte spalten  i 
pumpen

 Pumpen viser tegninger 
og beskjeder for å hjelpe 
sykepleierene



Oppstart Volumat Agilia

 Slå pumpen på 

 Installer Volumat settet

 Vent på Okklusjon Sjekk Systemet

(OCS) testen



 Juster Volum

 Tid eller

 Hastighet

 Start infusjonen
eller
 C=nytt valg

Oppstart Volumat Agilia



Pause og Bolus innstilling

• Trykk STOP x 2
• Still inn timer / minutter for PAUSE

•Når PAUSE tid har telt seg ned vil det gå en 
Alarm.
•Pumpen må startes manuelt, trykk stop
og deretter start.

•Trykk to ganger på boluskanppen for å starte 
en bolus
•Du gir bolus så lenge du holder bolus knappen 
inne 
•Først trykk på bolusknappen viser hastighet på 
bolus
•Hvis du vil endre bolushastigheten, holder du 
bolustasten nede i minst 3 sekunder og endrer 
bolushastigheten



Avanserte innstillinger

 Programmeringer
 Service information
 Lydnivå alarm
 Dato / Klokke
 Knappe lås
 Pause
 Volum infundert
 Infusjons innstillinger
 Trykk
 Volum som skal infunderes
 Batteri nivå
 Micro innstilling
 Natt innstilling
 Hendelses logg

Permanent meny valg
Valgfrie innstillinger



Nullstille og endre trykk

•Trykk meny
•Trykk ml? 
•ENTER x 2
•Pumpen er 0 stillt

•Trykk på MENU
•Trykk symbol for trykk
•Trykk på ENTER
•Still inn ønsket trykk og bekreft 
med OKx2
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Hendelse protokoll

•Trykk menytast
•Finn symbol for hendelses

protokoll
•Trykk enter
•Bla ned til ønsket infomasjon
•Trykk enter
•Les av

Hendelsesprotokoll


