COMPAT ELLA® RYGGSEKK
Compat Ella® ryggsekk er tiltenkt bruk sammen med
Compat Ella® enterale ernæringspumpe og Compat Ella®
bordstativ. Ryggsekken er tilpasset for både voksne og barn.

EGENSKAPER
Praktisk
• Kompatibel med ulike sondeernæringsforpakninger, opptil 1000 ml.
• Passer til både barn og voksne.
• Lokk med glidelås slik at det går raskt å
kontrollere eller programmere Compat Ella®.
• Avtakbar lang skulderrem som gir ytterligere 		
alternativ for hvordan ryggsekken kan bæres. 		
Kan også brukes til å henge opp ryggsekken
på en rullestol.
Smart design
• Stort rom med glidelås som gjør det enkelt å
plassere pumpe, ernæringssett og sondeernæring
uten å koble fra.
• Utformet slik at det passer med bordstativ.
• Ernæringssett kan føres ut gjennom ryggsekken
både på venstre og høyre side, samt gjennom
åpninger med glidelås.
• Vatert ryggpanel, samt skulderremmer og
hofterem for stabilitet.
• Kraftig håndtak.
.
Robust og moderne
• Materiale av høy kvalitet, glidelås og vannavstøtende stoff.
• Kan maskinvaskes på 30°C.
• Diskret, moderne og kompakt design i svart og 		
grått.

For helsepersonell
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KOMPONENTER
A Stort rom med dobbel glidelås
B 420D Nylon ripstop stoff med vannresistent ytre
C Rom for lagring av strømadapter
D Lomme for tilbehør, med glidelås
E Elastiske bånd for å kunne feste små ting.
F Avtakbar skulderrem
G Robust håndtak
H 3D-stopping for pasientkomfort
I Justerbar skulderrem
J Justerbare bryst- og hofteremmer
K Sideåpninger med glidelås for at slangen kan
taes ut enten på venstre eller høyre side
L Sidelomme for tilbehør av små ting
M Oppheng

SPESIFIKASJONER
Forpakning: Individuelt forpakket i kartong
med 1 stk.
CE-merking: Følger EU-direktivet for medisintekniske produkter 93/42/EEG.
Miljøsymbol: Grønt-punkt symbolet viser at
Nestlé Health Science tar sitt produksjonsansvar
og bidrar til finansiering av gjenvinning.
Rengjøring: Maskinvask ved 30°C. Ikke strykes,
ikke blekes. Ikke i tørketrommel.
Materiale: 420D Nylonripstop stoff.

BESTILLING
Vennligst kontakt din grossist eller
Nestlé Health Science kundeservice
på tlf. 81568332 eller på
nestlehealthscience@no.nestle.com
for å få ytterligere informasjon om bestilling av
Compat Ella® Ryggsekk og tilbehør.
PRODUKT
Compat Ella®
Ryggsekk

BEST.NR.
90 04 31

VARENR
99 17 80

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1 stk

® Registrert varemerke som tilhører Société des
Produits Nestlé S.A.
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