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	 7773047	 Kangaroo	ePumpTM

	 7770647	 Kangaroo	ePumpTM

	 7771067	 Kangaroo	ePumpTM

	 7771637	 Kangaroo	ePumpTM

	 7770157	 Kangaroo	ePumpTM

	 7770237	 Kangaroo	ePumpTM

	 7770317	 Kangaroo	ePumpTM

	 7770497	 Kangaroo	ePumpTM

	 7770567	 Kangaroo	ePumpTM

	 7781047	 Kangaroo	ePumpTM

	 7781617	 Kangaroo	ePumpTM

	 7780057	 Kangaroo	ePumpTM

	 7780217	 Kangaroo	ePumpTM

	 7773107	 Kangaroo	ePumpTM

	 7773117	 Kangaroo	ePumpTM

	 383400		 Kangaroo	JoeyTM

	 6660077	 Kangaroo	JoeyTM

	 6660157	 Kangaroo	JoeyTM

	 6660317	 Kangaroo	JoeyTM

	 6660497	 Kangaroo	JoeyTM

	 6660567	 Kangaroo	JoeyTM

	 6660647	 Kangaroo	JoeyTM

	 6661067	 Kangaroo	JoeyTM

	 6661637	 Kangaroo	JoeyTM

	 6663047	 Kangaroo	JoeyTM

	 6680057	 Kangaroo	JoeyTM

	 6680137	 Kangaroo	JoeyTM

	 6680217	 Kangaroo	JoeyTM

	 6681047	 Kangaroo	JoeyTM

	 6683107	 Kangaroo	JoeyTM

	 6683117	 Kangaroo	JoeyTM

	 382491		 Kangaroo	ePumpTM

	 382492		 Kangaroo	ePumpTM

	 F010484		 Kangaroo	ePumpTM

	 382493		 Kangaroo	ePumpTM

	 770000		 Kangaroo	ePumpTM

	 770001		 Kangaroo	ePumpTM

	 383491		 Kangaroo	JoeyTM

	 383493		 Kangaroo	JoeyTM

	 F010506		 Kangaroo	JoeyTM

	 382493		 Kangaroo	JoeyTM

	 7700228		 Kangaroo	JoeyTM

	 7700248		 Kangaroo	JoeyTM

	 770026		 Kangaroo	JoeyTM

	 770028		 Kangaroo	JoeyTM

	 770034		 Kangaroo	JoeyTM

	 770029		 Kangaroo	JoeyTM

Kangaroo	
ePumpTM

Kangaroo	
JoeyTM

Kangaroo	ePumpTM	&	Kangaroo	JoeyTM	

Termék rendelési információ

	 t

emésztőcsatornai

pumpa

	 7770077	 Kangaroo	ePump 	univerzális kapocs szett                                                           30                                                   
	3	az 1 ben szett                                                                        30
	500	ml	szett                                                                            30
	1000	ml	szett                                                                          30
	1600	ml	szett                                                                          30
	kivezető kapocs szett                                                              30
	 biztonsági kapocs hosszú szett                                              30
	biztonsági kapocs rövid szett                                                 30
	kettős univerzális kapocs szett                                               30
	100	ml	büretta szett                                                               30

	univerzális kapocs szet és &1000 ml-es öblítő szett              30

emésztőcsatornai
	univerzális kapocs szett                                                               30
	kivezető kapocs szett                                                                   30
	biztonsági kapocs szett                                                                30
	kettős univerzális kapocs szett                                                    30
	100	ml	büretta szett                                                                    30
	500	ml	szett                                                                               30
	1000	ml	szett                                                                             30
	1600	ml	szett                                                                             30
	3 az 1-ben szett                                                                           30

	áram adapter                                                                            1

482400S		 Kangaroo	ePump 	pumpa mely tartalmazza a rúd csíptetőt                                    1

	pumpa mely tartalmazza a rúd csíptetőt                                      1

	rúd csíptető                                                                              1
	elem csomag                                                                            1
	csatlakozó tartózékok                                                              1
	hátizsák                                                                                    1
	vállraakasztható táska                                                              1

	áram adapter                                                                                 1
	rúd csíptető                                                                                   1
	elem csomag                                                                                 1
	csatlakozó tartozékok                                                                   1
	nagy hátizsák- szürke                                                                   1
	kis hátizsák-kék                                                                            1
	mini hátizsák-kék                                                                         1
	szuper-mini hátizsák-kék                                                             1
	mini hátizsák-rózsaszín                                                                1
	szuper-mini hátizsák-rózsaszín                                                    1

Tartozék
termékek emésztőcsatornai tápláló pumpák 

A hidratáció olyan alapvető az élethez mint a táplálkozás.

tápláló

pumpa
tápláló

	1000	ml	tápláló & 1000 ml-es öblítő szett                          30
	1600	ml	tápláló és 1000 ml-es öblítő szett                          30

	biztonsági kapocs tápláló & biztonsági kapocs öblítő szett  30
	3 az1-ben tápláló és  1000 ml-es öblítő szett                         36
	3 az 1-ben tápláló és 3 az 1-ben öblítő szett                          30

	univerzális kapocs tápláló & 1000 ml-es öblítő szett               30
	univerzális kapocstápláló és kivezető kapocs öblítő szett       30
	biztonsági kapocs tápláló és öblítő szett                                   30
	1000 ml-es tápláló és 1000 ml-es öblitő szett                          30
	3 az 1-ben tápláló és 1000 ml-es öblítő szett                           36
	3 az 1-ben tápláló és 3 az1-ben öblítő szett                             30
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	 Kangaroo	ePumpTM	 Kangaroo	JoeyTM

Hidratáció és táplálás egyben

Csak a Kangaroo ePump     és a Kangaroo Joey  emécstecsatornai tápláló pumpa teljesíti 
ezt az új és költséghatékony lehetőséget. Ön megspórolja majd az ápolási időt és biztosítja

magasabb biztonsági szabályok betartásával.

Mind a Kangaroo ePump  és a Kangaroo Joey emésztőcsatornai tápláló pumpa
Kiküszöböli még egy a vizadagoláshoz való emésztőcsatornai pumpa szükségességét 
Csökkenti  a IV csövekben való  és a velük kapcsolatos költségeket, továbbá a  
hidrációs terápia kockázatát
Csökkenti a dehidratációval összkapcsolható társbetegségek kockázatát.

És mindkettő az alábbiak nyújtja még:
Egyszerő, rugalmas szállítási ráta. 
Egyszerű, pontos programozási lehetőségek

az aztkövető szükségességét a cső újrabehelyzésének.
Továbbá, az előre programozott hidratáció csökkentheti a cső elzáródás kockázatát és 

Pumpa specifikációkTovábbfejlesztet, bitonságos és könnyen használható  

Mindannyiunknak szükségünk van vízre ugyanúgy, mint élelemre, hogy biztosítsuk
az optimális vízháztartást és a tápanyag egyensúly, ahhoz, hogy fönntarthassuk
 az életet. Tehát miért nem adja betegének a táplálást és az előreprogramozott
hidratációt egyszerre, könnyen használható, megbízható és kompakt formában?  

 A Kangaroo ePump emésztőcsatornai tápláló pumpátelsősorban elsősorban
akut vagy hosszútávú kórházi ápoláshoz tervezték. A Kangaroo Joey 
emésztőcsatornai tápláló pumpa kisebb, könnyebb és könnyebben szállítható. 
Éppen ezért jobban illeszkedik az járóbeteg, otthoni ápolási környezethez.

Mindkét pumpa azokkal a jellemzőkkel bír, amelye megkönnyítik a táplálás  
és hidratáció kombinációját:
Folyamatos és szakaszos táplálási módokat lehet beprogramozni, hogy a beteg egyéni
igényeinek megfeleljenek.
Az ATM-stílusú kijelző a programozást ösztönössé teszi és csökkenti a betanulási időt

A nagyképernyőjű kijelző a pumpa programozásának és a státusz információk
könnyű és gyors megjelenítésére szolgál

mind a ápolószemélyzet és  a betegek számára.

Az egyszerű beállítás betöltés automata és manuális feltöltési funkciókkal vannak ellátva.
A szabad-áramlás megakadályozó szettek és a többszörös vészjelzők növelik a beteg biztonságát.
A pumpa szettek nagy választéka rugalmasságot nyújt az Ön betegeinek táplálási választéka terén.
. 

F	Táplálási szállítás ráta                       1-400 ml 1 ml-es szakaszokban                        1-400 ml 1 ml-es szakaszokban                    1
Táplálási adag (VTBD)                       1-3000 ml 1 ml-es szakaszokban                     1-3000 ml 1 ml-es szakaszokban            1              
Öblítési/Hiratálási mennyiség            10-500 ml 1 m-es szakaszokban                         0-500 ml 1 ml-es szakaszokban            1

Programozási módok                         Folyamatos és szakaszos                                    Folyamatos és szakaszos       

Öblítés/hidratálási szünet skála          1-24 órás 1 órás szünetekkel                              1-2 órás 1 órás szünetekkel   1
Kapszula ráta                                        1-400 ml 1 ml-es szakaszokban                         1- 400 ml 1 ml-es szakaszokban                                         
kban
Kapszula szünetek                                1-24 órás 1 órás szünetekkel                              1-24 órás 1 órás szünetekkel       
Kapszulák száma   	 1-99	 1-99

Pontosság                                               +/-10% vagy 0,5 ml amelyik a nagyobb           +/-10% vagy 0,5 ml vagy amelyik a nagyobb                                          
Elem                                                       15 óra (125 mis/óránál)                                     15 óra (125mis/óránál)           
   Súly     	 1.1	kg	(rúd csíptető nélkül)	 0.77	kg	(rúd csíptető nélkül)
Méretek 	(HxWxD)	 16.8	cm	x	16.3	cm	x	11.7	cm	 10.4	cm	x	13	cm	x	9.1	cm

PDMS	-	Beteg Adat Kezelő 	 	
Rendszer Összekapcsolás Igen                                                                Nem

majd azt, hogy betegei nem csupán jól tápláltak de jól hidratáltak is lesznek, mindezt a leg-


