
For helsepersonell

Pumpen Compat Ella® er en innovativ enteral pumpe 
som er utviklet for større brukervennlighet, er sikrere og 
skaper økt frihet ved enklere betjening både for bruker og 
helsepersonell. For enkel og sikker bruk har Compat Ella® 
bl.a. et unikt, brukervennlig grensesnitt i farger, flere valg-
bare språk, 30-dagers matingshistorikk, +/-5% gjennom-
strøms nøyaktighet samt innebygd Auto-Anti-Free-Flow 
(AAFF)-teknikk for å garantere pasientsikkerheten.  
Compat Ella® er også enkel å rengjøre, kan skylles under 
vann og service er kun påkrevd hvert 5.år.

KORT OM FUNKSJONENE
• Program for kontinuerlig mating og intervall- 
 mating fra 1 ml til 4000 ml, med eller uten dose- 
 begresning 
• Dosering fra 1 ml/t til 600 ml/t 

Lett å lære og lett å forstå
• Fargeskjerm med lett forståelige symboler for   
 pumpestatus, batterilading og ulike alarmer. 
• Tydelig U-formet tastatur med intuitiv ikonbasert  
 merking. 
• Rad for full tekstbeskjed på skjermen, som angir  
 pumpestatus, gir støtte ved programmering av  
 ernæringsbehandling og gjør feilsøkning lettere.  

Enkel og sikker
• +/- 5 % gjennomstrøms nøyaktighet, 30 dager  
 matingshistorikk for tilført volum*, AAFF-teknikk  
 for å garantere pasientsikkerheten 
• Alarm for oppstrøms-, og nedstrømsokklusjon og  
 alarm for luft i slangen 
• Separat matingshistorikk for aktuell ernærings- 
 behandling og akkumulert volum 
• Tastaturlås for å unngå uønskede endringer 

COMPAT ELLA® BÆRBAR ENTERAL SONDEMATINGSPUMPE 

Robust
• 5-års serviceintervall*
• Kan rengjøres under rennende, varmt vann

Mobil
• Veier lite, bærbar og stillingsuavhengig 
• 24-timer batteritid ved flyt på 125 ml/t.

Øvrig funksjon 
• PDMS-tilkobling (Patient Data Management  
 System)**

BOKSEN MED  
COMPAT ELLA®-PUMPEN INNEHOLDER
• Compat Ella®-pumpe
• Strømadapter
• Stativklemme
• Bruksanvisning

COMPAT ELLA®-ERNÆRINGSSETT  
• Spike ernæringssett
• Dobbel spike ernæringssett
• Universal ernæringssett

COMPAT ELLA® TILBEHØR 
• Ryggsekk som passer til både voksne og barn
• Ryggsekkstøtte/mini-bordstativ
• Kabel for PDMS-tilkobling**
• Kabel for pasientalarm

* Ytterligere informasjon finnes i bruksanvisningen til Compat 
Ella® eller kan sendes ved forespørsel. 

** Se baksiden. ** Håndteringssystem for pasientdata. 

www.compatella.com/patent
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 består av en spesialtilpasset seriekabel. Spesielle 

brukerrutiner finnes tilgjengelig for hvert system.*

GARANTI OG KRAV
Garanti: 2 år
Service: Krever service med kun 5 års intervall.*
Service: All service må utføres av autorisert  
personell. Kontakt Nestlé Health Science kundes- 
ervice på tlf. 815 68 332 eller ett av Servicesentrene 
som er godkjent av Nestlé. 

PUMPESPESIFIKASJONER
Pumpevekt: 499 g
Batteri: Li-jon. Rekker 24 timer ved flyt på 125 ml/t 
(gjelder vann). 6 timer ladetid. 
Pumpens dimensjoner:  
L: 140 mm x B: 140 mm x H: 62 mm. 
Pumpesettets forpakning: Individuelt pakket  
i kartong. 
Oppbevaring: Oppbevares i romtemperatur.  
Beskyttes mot sollys og fukt. 
Klassifisering av enheten: Klasse Ila.
Kapslingsklasse: IP25.
CE-merking: Oppfyller det europeiske direktivet 
for medisinsk-tekniske produkter 93/42/EEG. 
En CE-seritifisering har blitt utstedt av et akkre- 
ditert varslet organ: TÜV Rheinland. ”Grüne Punkt” 
-symbolet markerer at Nestlé Health Science tar 
sitt produsentansvar og bidrar til finansieringen  
av gjenvinningen. 

COMPAT ELLA® ON-LINE
Webside: www.compatella.com
Opplæringssenter: 
www.trainingcentre.compatella.com
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PUMPEFUNKSJONER
Gjennomstrømsnøyaktighet: +/-5%.*
AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (integrert i ernærings- 
settet). 
Tastatur: Ergonomisk U-formet tastatur med lett 
forståelige ikoner. 
Skjerm: Fargeskjerm for lett synlig pumpestatus. 
Brukerspråk: Svensk, engelsk, tysk, spansk, fransk, 
italiensk, nederlandsk, tjekkisk, dansk, norsk, polsk, 
portugisksk, slovensk.  
Kontinuerlig tilførsel: Kontinuerlig tilførsel av  
sondeernæring med eller uten begrensning av 
totalvolum. 
Flyt: 1-600 ml/t i trinn på 1 ml. 
Volumbegrensning: 1-400 ml i trinn på 1 ml. 
Alarm: Luft i slangen, separate alarmer for opp-
strøms- og nedstrømsblokkering, åpen luke, ingen 
ernærinsgsett, slutt på sondemat, timeout på grunn 
av inaktivitet eller batteri. 
Volum for denne behandling: Tilført volum for 
gjeldende ernæringsbehandling. Kan nullstilles av 
brukeren. 
Akkumulert volum: Totalt tilført volum siden null-
stilling ble utført av bruker. 
30-dagers volumhistorikk: Totalt tilført volum for 
hver 24-timersperiode i løpet av siste 30 dager.  
Innstillinger: Alarmvolum, lysstyrke for bakgrunns-
belysning, timeout for bakgrunnsbelysning, alarm 
ved behandlingsslutt (ja/nei), tastaturlås (av/på). 
Påfylling: Påfylling av ernærinsgsett med kun taste-
valg (17ml) eller manuell. 

AVANSERTE FUNKSJONER
Intervallmodus: Tilførsel av spesifiserte bolus- 
volumer i ml, med definerte intervaller. Bolus på  
1–2000 ml. Intervaller kan innstilles fra 15 minutter til 
12 timer, med eller uten begrensning av totalvolum. 
Blokkering av intervallmodus: Intervallmodus er 
ikke tilgjengelig for brukeren.
Behandlingslås: Låser alle parametre for den  
aktuelle ernæringsbehandlingen slik at brukeren  
ikke kan endre innstillingen.  
Kommunikasjon: PDMS** eller pasientalarm 
Dato: Dato og klokkeslett kan innstilles av brukeren.

**ADMINISTRERINGSSYSTEM FOR PASIENTDATA 
(PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM)
Compat Ella® kan kobles til visse PDMS-system som 
ofte brukes på intensivavdelinger. Dette muliggjør 
automatisk oppfølgning av tilført sondeernæring 
for den individuelle pasient. Den fysiske tilkoblingen 

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® Pump og tilbehør. 
 
PRODUKT BEST.NR. VARENR 
Compat Ella®   90 04 26 89 72 35 
ernærigspumpe

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1 stk


