
48 Go

MPdaily+

2
3

1 2

2

1

3

3

48

 d.5

p

1

Voorbereiding

De pomp bedienen

Een bolus geven

Korte gebruikershandleiding

1.  Pomp aanzetten
Druk 3 sec lang tegelijk 
op de twee pijltjes

2. Stel de dosis in mm 
in m.b.v. de pijltjes

3. Druk lang op de 
enter-toets om de bolus 
toe te dienen

2.  Het debiet instellen
Stel de gewenste snelheid 
(L) in met de pijltjes

3.  Start de infusie
Druk lang op de enter-
toets tot GO op het dis-
play verschijnt

De pomp loopt. 
Tijdens de infusie 
draait een ellips 
symbool

Dosis verschijnt op 
display en loopt op 
tot aan de gewenste 
hoeveelheid

1. Klik tegelijk op de 
pijltje naar boven en de 
enter-toets

1. Vul de spuit en koppel de infusieset
2.  Ontlucht de spuit + infusieset 
manueel

3. Bepaal het debiet
Meet de lengte in millimeter van het 
volume dat in de spuit zit (L) nà het 
ontluchten.



Signaal van laag batterijvermogen; De pomp loopt nog ca. 
24 uur. Vervang de batterijen wanneer de infusie is  
voltooid. Om het alarm stil te zetten, drukt u op een knop.

De pomp verwerpt een snelheidswijziging of bolus die niet 
binnen 5 seconden is bevestigd door op de Enter-knop te 
drukken. 

Snelheid op display knippert als de pomp in stand-by 
staat (infusie loopt niet).

Infusie bijna voltooid. Dit bericht wordt weergegeven als er 
nog 5 mm te infuseren zijn. Dit bericht wordt alternerend 
met de snelheid weergegeven.

Om de minuut een 
piep

Snelheid: Vier piepjes
Bolus: lang kort kort

Om de minuut 
een piep

Bij een alarm stopt de infusie, het symbool  verschijnt, samen met het alarmidentificatieber-
icht. De pomp laat een onderbroken alarmsignaal horen. Door op een knop te drukken zal het 
alarm één uur worden stilgezet. Zet de pomp uit om het alarm te annuleren.

Occlusie: Verwijder de spuit of koppel de extensieset los om de druk 
vrij te geven, verwijder de obstructie en hervat de infusie door op de 
ENTER-knop te drukken.

Lege batterij: Zet de pomp UIT en vervang de batterijen. 

Pomp één uur op stand-by. Zet de pomp opnieuw AAN.

Einde van Infusie. Zet de pomp uit en verwijder de spuit. 

Interne fout. Zet de pomp uit en weer aan. Als het alarm zich blijft voor-
doen, noteer de foutcode en contacteer Laméris.

E10 en E11-alarmen: Functietoetsen lang ingedrukt. Zet de pomp uit en 
weer aan. Dit is een veiligheidsfunctie, om onopzettelijke wijziging van 
de snelheid te voorkomen.

Foutieve plaatsing van de spuit. Controleer of de spuit correct geplaatst 
is en hervat de infusie.

Drie piepjes
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