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 تغذية معوية عن طريق مضخة إنتيراليت الالنهائية
 

 تعد إدارة التغذية بشكل صحيح عبر مضخة إنتيراليت إنفينيتي في المنزل أمًرا مهًما لسالمتك. يُرجى االتصال على 

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على اإلطالق في أثناء اإلدارة. متواجدون على مدار    1-800-755-4704

 . 911أيام باألسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائًما برقم  7ساعة، وخالل  24

 

 لألدلة التعليمية وفيديوهات اإلرشاد:

guides.asp-teaching-https://chartwellpa.com/patients/patient 

 

: نوصي بتنظيف المضخة الخاصة بك بطريقٍة منتظمٍة، أسبوعيًا. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة إصدار  مالحظة
يمكن تنظيف  تنبيهات غير صحيحة في المضخة. اإلرشادات التالية هي إرشادات الشركات المصنعة لكيفية القيام بذلك: 

وإسفنجة غير قابلة للذوبان أو قطعة قماش ناعمة. استخدم   المضخة بالماء الدافئ والصابون )صابون األطباق القياسي( 
قطعة قطن لتنظيف مسارات وعاء الكاسيت وإزالة بقايا السيليكون البط البري من دبابيس بكرة عجلة المضخة. اشطف  

 المضخة عن طريق الضغط تحت تيار من الماء الدافئ. ثم جفّف باستخدام قطعة قماش نظيفة. 

 

 التجهيزات: 

 نفينيتي إنتيراليت مضخة إ •

 ساعة(  24)تغيير كيس التغذية كل حقيبة مضخة تغذية إنتيراليت )مجموعة تغذية(   •

 . المحقنة المستخدمة للغسل 60حقيبة ظهر بحجم   •

 التركيبة •

 حقيبة الظهر )إن وجدت( أو القطب الرابع  •

 

 اإلجراءات: 
 

 األقل. جمع التجهيزات. ثانية على   20تنظيف منطقة العمل. غسل األيدي بشكل كامل، لمدة  .1

 
مالحظة: توضع التركيبة في كيس واحد  أمسك الكيس في وضع مستقيم واسكبه في التركيبة. قم بإغالق الغطاء بإحكام.  .2

 ساعات فقط للمادة المخصصة لألطفال المرضى  4ساعات.   8للبالغين لمدة ال تتخطى 

 
 في المضخة. قم بإغالق باب المضخة. افتح باب المضخة، ولف األنبوب حول العجلة واضبط الكاسيت   .3

 
ثانية لتشغيل المضخة. بعد إجراء االختبار الذاتي، ستعرض   1.5لمدة  ON/OFF  اضغط مع االستمرار على مفتاح .4

 الشاشة اآلن آخر معدل تمت برمجته. 

 
 . مفتاح حتى يتم عرض المعدل المطلوب، في خطة العالج الخاصة بك( -)أو  )+(   لضبط المعدل، اضغط على .5

 
 قم بإزالة الغطاء الواقي من المحول األرجواني الشائك.  .6

 
 حتى يصل األنبوب إلى مرحلة االمتالء.   PRIME  للقيام بالتجهيز، اضغط مع االستمرار على مفتاح  .7

 

األزرق المخضر أسفل  : يمكن أيًضا إزالة الهواء من األنبوب يدويًا، عن طريق الضغط برفق على األنابيب الملونة ذات اللون مالحظة

يجب إزالة جميع الهواء من الكيس   إذا كانت المجموعة ستستخدم مع حقيبة الحمل  رمز القطرة حتى تتم إزالة الهواء من األنبوب

ة  للمساعدة في تدفق السوائل. قم بإمالة الكيس حسب الحاج  الوقت نفسه واألنابيب. اقلب الكيس رأًسا على عقب واضغط برفق على الكيس في 

 إلخالء الهواء من خالله. 

  

https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp
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على التغذية المستمرة أو إجراء تغذية في الدورة الليلية.   INFلتغذية الكبار البالغين: يجب ضبط الجرعة على   .8

 توقف عن الرضاعة في الوقت المناسب. 

 
  RUN/PAUSE توصيل محول الشائكة إلى أنبوب التغذية. اضغط على مفتاح  .9

 
 عند اكتمال التغذية.  DOSE DONEإذا تم تعيين جرعة، فسيتم عرض المضخة  .10

 

 ساعة تقريبًا.   24ساعات في اليوم، كحد أدنى. المضخة المشحونة بالكامل ستعمل    6مهم: يجب شحن المضخة لمدة  

 
 

 استكشاف األخطاء في مضخة إنفينيتي وإصالحها 
 

 االفتقار إلى تنبيه التغذية  .1

 الحقيبة فارغة. قد تكون  . أ

 استعد إلزالة الهواء.  -   الهواء في الخط  . ب 

دقائق أو ضع أي فقاعات في   10فقاعات رغوة يمكن أن يسبب هذا التنبيه. اترك التركيبة حوالي  إذا خلطت تركيبة . ج 

 األنابيب من خاللها. 

 
 ERRFأو إنذار   ERRDأو    ERREأو    SETتحميل  .2

الطريق أو إيقاف تشغيل المضخة وإعادة تحميل المجموعة ثم إعادة  تأكد من إغالق باب المضخة على طول  . أ

 تشغيلها. 

 
 االفتقار إلى تنبيه التدفق  .3

 تأكد أن األنابيب أو األنبوب نفسه غير مقروص أو ملتوي أو مسدود.  . أ

 قم بتنظيف منطقة مستشعر الضغط حيث توضع الكاسيت.  . ب 

 حاول استخدام حقيبة جديدة.  . ج 

 
 مشاكل الشحن  .4

 التوصيالت. تحقق من  . أ

تومض   Fو  Eقم بتبديل المضخة إذا لم تتمكن من العثور على مقبس الحائط ال يعمل أو إذا كان رمز البطارية و  . ب 

 بمقياس الوقود. 

 

 إرشادات تخزين المنتج المعوي: 
 

 إرشادات درجة الحرارة العامة 

فهرنهايت في العموم. نطاق درجة الحرارة  درجة   95و   32تتراوح درجة حرارة التخزين الموصى بها لمنتجك الغذائي بين 

 درجة فهرنهايت.  75و 55المرغوبة لتخزين الحاويات غير المفتوحة هو درجة حرارة الغرفة، بين 

 
درجة فهرنهايت أو إلى   32في منطقة جافة وباردة. التعرض المطول لدرجات حرارة أقل من  يجب تخزين المنتجات غير المفتوحة 

 درجة فهرنهايت قد يؤثر على درجة الكثافة المادية للمنتج.   95ن حرارة مباشرة أعلى م 

 ظروف التخزين الصعبة 

درجة فهرنهايت. درجات الحرارة الزائدة حتى لفترات قصيرة، يمكنها أن   95ال تبرد منتجات التركيبة أو تخزنها بدرجة حرارة أعلى من 

 ولة أو ال يمكن استخدامها. تتسبب في تغيرات مادية على المنتجات وتحولها إلى غير مقب 
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 توصيات إضافية لتخزين المساحيق 

يمكن استخدام التركيبة ذات المسحوق خالل شهر واحد من فتحها. برغم أن المساحيق لن "تفسد" من المنظور الميكروبيولوجي، فإن  

لألوكسجين. يجب تخزين المنتجات الغذائية المسحوقة  بعض الفيتامينات واألحماض الدهنية سينخفض مفعولها بمرور الوقت عند تعرضها 

 في منطقة باردة وجافة. يجب تغطية علب المساحيق المفتوحة؛ كما ال يجب تخزينها في المبرد. 

 

 

 مالحظات:


