COMPAT ELLA® RYGGSÄCK
Compat Ella® ryggsäck är avsedd att användas med
Compat Ella® enterala nutritionspump och Compat Ella®
bordsställ. Ryggsäcken är lämplig för både vuxna och barn.

EGENSKAPER
Praktisk
• Kompatibel med olika sondnäringsförpackningar,
upp till 1000 ml.
• Passar barn och vuxen.
• Lock med blixtlås så att det går snabbt att
kontrollera eller programmera Compat Ella®.
• Avtagbar lång axelrem som ger ytterligare
alternativ för hur ryggsäcken kan bäras. Går även
att använda för att hänga upp ryggsäcken på en
rullstol.
Smart design
• Stort blixtlåsförsett utrymme som gör det lätt att
sätta i pump, aggregat och sondnäring utan att
koppla ifrån.
• Utformad för att fungera med bordsställ.
• Aggregat kan föras ut genom ryggsäcken både
på vänster alternativt höger sida genom blixtlåsförsedda öppningar.
• Vadderad ryggpanel, samt axelremmar och
höftrem för stabilitet.
• Rejält bärhandtag.
Robust och modern
• Högkvalitativa material, blixtlås och
vattenavvisande tyg.
• Maskintvättbar vid 30°C.
• Diskret, modern och kompakt design i svart och
grått.

För hälso- och sjukvårdspersonal

KOMPONENTER
A Stort utrymme med dubbla blixtlås
B 420D Nylon ripstoptyg med vattenresistent yta
C Lagringsutrymme för nätadapter
D Blixtlåsförsett tillbehörsfack
E Elastiska band för att kunna fästa små saker
F Borttagbart axelremsband
G Robust handtag
H 3D-stoppning för patientkomfort
I Justerbara axelband
J Justerbara bröst- och höftremmar
K Blixtlåsförsedda sidoöppningar för att tillåta
slangen till utträde från antingen vänster eller 		
höger sida
L Sidofack för små tillbehör
M Nutritionshängare

SPECIFIKATIONER
Förpackning: Individuellt förpackad i kartong om
1 styck.
CE-märkning: Följer EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG.
Miljöavtryck: Gröna punkten-symbolen visar att
Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar
och bidrar till finansieringen av återvinningen.
Rengöring: Maskintvätt vid 30°C. Stryk inte. Blek
inte. Torktumla ej.
Material: 420D Nylonripstop tyg.

BESTÄLLNINGAR
Vid frågor rörande utlåning och
service av pumpar kontakta
Nestlé Health Science Kundservice
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