
Compat Ella® är din nya bärbara pump för enteral nutrition. Den är i varje detalj 
utformad för att hjälpa sjuksköterskor och vårdare att ägna mer tid åt sina patienter 
och mindre tid åt att sköta nutritionspumpar. Den är enkel att lära sig, enkel att 
använda och använder ett språk som är lätt att förstå: ditt eget. 

Kommunicera som Compat Ella® 
- På flera språk*  
- Med en unik färgskärm som gör det enklare att identifiera pumpstatus. 
- Med intuitiva ikoner som gör det enkelt att förstå knapparnas funktion.
- Med meddelanden som guidar dig genom användningen av pumpen. 

Compat Ella® gör saker enklare 
- 30-dagars matningshistorik gör det enklare att kontrollera patientens intag. 
- Påfyllning med ett knapptryck ger snabb start av sondmatningen. 
- Enkel rengöring under rinnande vatten. 
- Behöver bara service vart 5:e år. 

Compat Ella®s dolda talanger
- Inställningen «tyst läge» inaktiverar larmet som annars ljuder vid avslutad behandling. 
-  Möjligheten att låsa behandlingsparametrar kan minska risken för fel vid  

sondmatning i hemmet. 
-  Förmågan att kommunicera med PDMS underlättar övervakningen av sondmatning till 

IVA-patienter. 

Enteral nutritionsbehandling har aldrig varit enklare. 

Här är Compat Ella®

Här är Compat Ella®

PUMPEN SOM FÖRENKLAR SONDMATNINGEN. 

* fler språk kommer snart 

Pumpspecifikationer
Pumpens vikt: 499 g.
Pumpens mått: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.
Batteri: Li-jon. 24 timmar vid 125 ml/h. 6 timmars uppladdningstid.
Apparatklassificering: Uppfyller EG-kraven på medicintekniska produkter av klass IIa.
Kapslingsklass för skydd mot mekanisk påverkan och vatten: IP25.
Underhåll: 5 års serviceintervall.

Websida: www.compatella.com
Träningsmöjlighet: www.trainingcentre.compatella.com
« Ett interaktivt och engagerande sätt att lära sig att använda Compat Ella®. Teoretisk och praktisk 
undervisning med videor, handledning och övningar på flera språk. «

Compat Ella® hittas även på sidan www.medicininstruktioner.se!

Beställ Compat Ella via Nestlé Health Science Konsumentrådgivning.
Telefonnummer: 020-78 00 20
E-mail: nestlehealthscience@se.nestle.com

Beställningsuppgifter

Compat Ella® produktportfölj

Här är Compat Ella® online

*Mer information finns i bruksanvisningen till Compat Ella® eller kan beställas. 

® Om inte annat anges, tillhör alla varumärken Société des Produits Nestlé S.A. eller används med tillstånd. 
(1) Bioinformatics assistance of metabolic and nutrition management in the ICU Mette M. Berger and Yok Ai 
Que Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2011, 14:202 -208. / Impact of a computerized 
information system on quality of nutritional support in the ICU Nutrition Mette Berger et al 22 (2006)  
221 -229 / Strack van Schijndel, et al. Computer-aided support and nutrients in the ICU. The Netherland  
Journal of Medicine december 2009, vol. 67, no 11: 388-393

Pumppaket
• Pumpen Compat Ella®

• Nätadapter
• Stativklämma
• Bruksanvisning

Aggregat
• Spike
• Universal
• Dual-spike

Tillbehör
• Ryggsäck/axelväska
• Ryggsäcksstöd/bordsstativ
• PDMS-anslutningskit
• Sladd för patientlarm
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Kontaktadress:

Här är Compat Ella® 
PUMPEN FÖR ENKLARE SONDMATNING. 

Bärbar pump för enteral nutrition

Nestlé Health Science
Box 6026, 115 26 Stockholm



Kassett med 
AAFF

Här är Compat Ella®

PUMPEN SOM FÖRENKLAR SONDMATNINGEN.

mL/hr

Tillförlitlig tillförsel 

• +/- 5% tillförselnoggrannhet
•  AAFF-teknik: Felsäker, automatisk, friflödes- 
skydd som är kassettbaserad och alltid aktiv. 

•   Toppmodern larmdetektion. 

Larm som syns
•  Färgkodade, lätt identifierbara ikoner och texter  

gör det enkelt att snabbt åtgärda problem.
•   Separata larm för luft i slangen och ocklusioner 

uppströms- och nedströms. 
•   Särskild skärmbild och unikt meddelande  

för varje larm. 

Valmöjligheter för patienten 
•  Nutritionsbehandling i kontinuerligt läge 

eller intervalläge. 
•   Med eller utan volymbegränsning. 
•     Tillför från 1 ml till 4000 ml med 

flödeshastigheter mellan 1 ml/h och 600 ml/h. 

Ta med 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/h (testat med vatten).  

Ger nattro 
•  Larmet vid avslutad behandling 

kan lätt inaktiveras för att ge 
patienterna nattro

Ger trygghet 
•  Möjlighet att låsa parametrarna för nutritions-

behandlingen gör att oerfarna patienter kan 
känna sig säkra på att få rätt näringstillförsel

Lättåtkomlig information 
•  30-dagars volymhistorik möjliggör noggrann 

kontroll av faktiskt tillförda volymer under 
lång tid

•  Separat information om aktuell tillförsel och 
kumulativ tillförsel

Sondmatningsaggregat 
•    Spike set, dual spike set samt univeral set med 

ENPlus-koppling
•  Säkrare kopplingar: ENFit™- och 

ENPluskopplingarna är konstruerade för att 
inte gå att använda med IV-produkter

•  Administreringsseten för Compat Ella® 
innehåller inte DEHP, BPA eller latex

Funktionell excellens
Flera språk. Rullande 
30-dagarsmatningshistorik. PDMS-
anslutning. Parameterlås. Compat 
Ella® har också avancerade inbyggda 
och lättåtkomliga funktioner. 

En uthållig partner 
Med det kraftfulla batteriet kan  
Compat Ella® arbeta hela dygnet,  
varje dag. Med möjligheten att rengöra  
pumpen under rinnande vatten och  
5 års serviceintervall kan du förvänta 
dig att Compat Ella® alltid är redo.

Ökad trygghet 
Toppmodern tillförselnoggrannhet  
innebär att Compat Ella® kontrollerar 
att den mängd som programmerats 
också tillförs.* Vid fel visar larm- 
meddelandet vad problemet är så att 
det lätt kan åtgärdas.

Bärbar pump för enteral nutrition

Anpassningsbar 
•  Enkel inställning av larmets ljudnivå och 

skärmens ljusstyrka
•  Knappsatslås förhindrar oavsiktliga 

knapptryckningar

Enkel att hålla ren 
•  Compat Ella® är enkel att rengöra under 

rinnande vatten 
•  En rad desinfektionsmedel kan också 

användas för bättre hygien*

Uppkoppling 
•  PDMS-/CIS**-anslutning för enklare 

nutritionsövervakning av IVA-patienter* 
•  Automatiserad registrering av näringstillförsel kan 

bidra till att förbättra patientens näringsstöd och 
minska vårdpersonalens arbetsbelastning(1)

• Patientlarmsfunktion möjliggör snabbare åtgärder

Språkval 
•  Möjlighet att välja språk på skärmen gör det 

lättare för användaren att förstå informationen 
•   14 språk att välja mellan som exempelvis 

Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, 
holländska, svenska, danska, norska och finska.

*Mer information lämnas på begäran. 
**PDMS:System för hantering av patientdata,     
CIS: Kliniskt Informationssystem.


