
For helsepersonell

Compat Ella® Bordstativ/innsats for ryggsekk er et enkelt 
stativ for pumpe og sondeernæring som enten kan 
brukes sammen med Compat-Ella-ryggsekken eller  
som et frittstående bordstativ. 

COMPAT ELLA®  
BORDSTATIV/INNSATS FOR RYGGSEKK

EGENSKAPER
Praktisk
•  Praktisk dobbelfunksjon - bordstativ for  
 sengebord som lett kan overføres til ryggsekken  
 uten at ernæringssettet må kobles fra, for bærbar  
 bruk. 
•  Holderen kan forlenges og stroppene justeres for  
 å passe de fleste beholdere med enteral sondeer- 
 næring på opptil 1500 ml. 
•  Enklere å forflytte enn vanlig IV-stativ. 

Smart design
•  Enkelt å nå alle pumpefunksjonene når pumpen er  
 plassert i ryggsekken. 
•  Pumpen kan fortsatt kobles til strømuttak. 
•  Compat Ella®-pumpen sitter sikkert og beskyttet   
 i ryggsekken. 
•  Innebygd beskyttelse for å unngå folder/bretting  
 av slangen. 
•  4 knotter som gir bedre stabilitet og reduserer   
 vibrasjon/støy. 

Robust og moderne
•  Produsert av holdbar polykarbonat. 
•  Diskret hvit overflate med myk avrundet design. 



 
 SPESIFIKASJONER

Forpakning: Individuelt pakket i esker på 1 stk. 
CE-merking: Følger EU-direktivet for  
medisintekniske produkter 93/42EEG.
Oppbevaring: Unngå direkte sollys. 
Miljøsymbol: Grønt-punkt symbolet markerer  
at Nestlé Health Science kjenner sitt produsent- 
ansvar og bidrar til finansiering av gjenvinning. 
Rengjøring: Håndvask.
Materiale: 
Innsats: Polykarbonat.  
Stang: Rustfritt stål. 
Stropp: Polypropylen.
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KOMPONENTER

A Plassering for pumpe
B  Plassering for ernærignsbeholder
C Lagringsplass for strømadapter
D  Unik avtakbar og justerbar stang i rustfritt stål
E  Avtakbare og justerbare stropper
F  Innebygd beskyttelse for å unngå folder/bretting  
 av slangen
G  Innfelt design for strømadapter 
H  Gummiknotter

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® bordstativ/innsats for ryggsekk. 
 
PRODUKT BEST.NR. VARENR 
Compat Ella®  90 04 30  81 82 58 
Bordstativ/innsats  
for ryggsekk

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1 stk

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

Nestlé Health Science
Postboks 683, Skøyen
0214 Oslo
www.nestlehealthscience.no


