Compat Ella® pump
• +/- 5% tillförselnoggrannhet, AAFF-teknik* och
toppmodern larmdetektion.

Portabel pediatrisk enteral pump

• Liten och lätt med ett batteri som räcker till sondmatning
hela dagen.1

• I ntuitiv med en stor färgskärm och textmeddelanden på
14 språk. 2

Compat Ella® ryggsäck
• D iskret design.
• J usterbara axelremmar och
höftbälte.

• L ock med blixtlås så att det går
snabbt att kontrollera eller
programmera Compat Ella®.

Compat Ella® bordsstativ
• M ångsidig – kan användas med ryggsäcken eller enbart
som bordsstativ.
• Robust – skyddar och håller Compat Ella® säker.
• Kompatibel med alla sondnäringsförpackningar på
svenska marknaden. 3

Möt Compat Ella® på internet
Lär känna Compat Ella® på ett interaktivt och
engagerande sätt med hjälp av videor, texter
och övningar.
Bli certifierad! Testa dina kunskaper och skriv
ut ett certifikat via webbsidan.

www.trainingcentre.compatella.com och kom igång nu!
Compat Ella® hittas även på sidan www.medicininstruktioner.se!
* AAFF-teknik= Auto Antifree flow, Automatisk friflödesskydd
®
All trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A.
1
Testad med vatten. 2Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish,
Portuguese, Slovak, Spanish and Swedish. 3Status 2017-01-18.
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Anslut nu! Skanna koden eller besök sidan

Här är Compat Ella®

ATT LÅTA BARN VARA BARN

Compat Ella® pump

Compat Ella® ryggsäck och bordsstativ

Säker

Ryggsäck med smart och barnvänlig design

+/- 5% tillförselnoggrannhet i vilket läge som helst oavsett pumpens läge.

Material av hög kvalitet, blixtlås samt vattenresistent material.

Felsäkert, automatiskt, friflödesskydd som är kassettbaserad och alltid aktiv.

Maskintvättas vid 30°C.

Toppmodern larmdetektion.

Möjliggör en aktiv livsstil.
Utvecklad för att aggregatet inte ska «knicka sig».

Portabel

Diskret, modern och kompakt design med justerbara remmar.
Blixtlåsförsedd lucka för snabb åtkomst till Compat Ella®.

Compat Ella® är liten och lätt och får utan problem plats i en ryggsäck.
Batteriet räcker till sondmatning hela dagen, vid tillförselhastighet 125 ml/h11.

Behändig design av bordsstativ
med dubbla användningsområden

Både knapplås och terapilås för att förhindra oavsiktliga ändringar.

Enkel

Hållbar polykarbonat.

Enkel att programmera med stor färgdisplay och textmeddelanden på 14 språk 2.

Kan användas med ryggsäcken eller enbart som bordsstativ.

Användarvänlig med smarta ikoner och guidande/vägledande textmeddelanden.

Kan lätt överföras från stillastående till mobil användning.

Compat Ella® kan enkelt tvättas under rinnande vatten.

Kompatibel med alla sondnäringsförpackningar på svenska marknaden3.

Vad skulle du önska
av en pediatrisk
enteral pump?
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