
För hälso- och sjukvårdspersonal

Pumpen Compat Ella® är en innovativ enteral pump som 
är utvecklad för att göra användandet av pump enklare, 
säkrare och skapa ökad frihet genom att förenkla för 
brukare och vårdpersonal. För enkel och säker användning 
har Compat Ella bl.a. ett unikt, användarvänligt gränssnitt 
i färg, flera valbara språk, 30-dagars matningshistorik, 
+/-5 % flödesnoggrannhet samt inbyggd Auto-Anti-Free-
Flow (AAFF)-teknik för att garantera patientsäkerheten. 
Därtill är Compat Ella enkel att underhålla genom att 
pumpen kan sköljas under vatten och behöver endast 
servas vart 5:e år*.

FUNKTIONER I KORTHET 
• Program för kontinuerlig matning och intervall- 
 matning från 1 ml till 4 000 ml, med eller utan   
 dosbegränsning
• Flöde från 1 ml/h till 600 ml/h

Lätt att lära, och lätt att förstå  
• Färgskärm med lättbegripliga symboler för   
 pumpstatus, batteriladdning och olika larm
• Tydlig U-formad knappsats med intuitiv  
 ikonbaserad märkning
• Rad för fulltextmeddelanden på skärmen, som  
 anger pumpstatus, ger stöd vid programmering av  
 nutritions-behandlingar och underlättar felsökning 

Exakt och säker 
• +/-5 % flödesnoggrannhet, 30-dagars matnings- 
 historik för tillförd volym*, AAFF-teknik för att  
 garantera patientsäkerheten
• Larm för uppströms- och nedströmsocklusion   
 och larm för luft i slangen
• Separat matningshistorik för aktuell nutritions- 
 behandling och ackumulerad volym
• Knappsatslås för att undvika oavsiktliga ändringar

COMPAT ELLA® BÄRBAR ENTERAL SONDMATNINGSPUMP 

Robust
• 5-års serviceintervall*
• Kan rengöras under rinnande, varmt vatten

Mobil
• Låg vikt, bärbar och lägesoberoende
• 24-timmars batteritid vid ett flöde på 125 ml/h

Övrig funktion 
• PDMS-anslutning (Patient Data Management  
 System)**

BOXEN MED  
COMPAT ELLA®-PUMPEN INNEHÅLLER
• Compat Ella®-pump
• Nätströmsadapter
• Stativklämma
• Bruksanvisning

COMPAT ELLA®-AGGREGAT  
• Spikeaggregat
• Dubbelt spikeaggregat
• Universalaggregat

COMPAT ELLA® TILLBEHÖR 
• Ryggsäck som passar till både vuxna och barn
• Ryggsäcksstöd/mini-bordsställ
• Kabel för PDMS-anslutning**
• Kabel för patientlarm

* Ytterligare information finns i bruksanvisningen till Compat 
Ella® eller kan erhållas på begäran. 

** Se baksidan: **Hanteringssystem för patientdata

www.compatella.com/patent

® Registrerat varumärke som tillhör Société des Produits  
Nestlé S.A.



Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm
www.nestlehealthscience.se

  
 uppföljning av den tillförda sondnäringen för en-

skilda patienter. Den fysiska anslutningen utgörs 
av en specialanpassad seriekabel. Specifika driv-
rutiner finns tillgängliga för varje system.*

GARANTI OCH KRAV 
Garanti: 2 år.
Service: Kräver bara service med 5 års intervall.*  
Serviceutförare: All service måste utföras av 
auktoriserad personal. Kontakta Nestlé Health 
Science Konsumentrådgivning på 020-78 00 20 
eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.

PUMPSPECIFIKATIONER
Pumpens vikt: 499 g.
Batteri: Li-jon. Räcker 24 timmar vid flödet  
125 ml/h (gäller vatten). 6-timmars laddningstid. 
Pumpens dimensioner:  
L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.  
Pumpkittets förpackning: Individuellt förpackat 
i en kartong.  
Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas 
mot solljus och fukt. 
Klassificering av enheten: Klass IIa.
Kapslingsklass: IP25.
CE-märkning: Uppfyller det europeiska direkti-
vet om medicin-tekniska produkter 93/42/EEG. 
En CE-certifiering har utfärdats av ett ackredite-
rat anmält organ: TÜV Rheinland.  
Ekologiskt fotavtryck: ”Grüne Punkt”-symbolen 
markerar att Nestlé Health Science tar sitt 
producentansvar och bidrar till finansieringen av 
återvinningen.

COMPAT ELLA ON-LINE
Webbplats: www.compatella.com
Utbildningscenter:  
www.trainingcentre.compatella.com
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PUMPFUNKTIONER    

Flödesnoggrannhet: +/-5%.*
AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (integrerat i aggregatet). 
Knappsats: Ergonomiskt U-formad knappsats 
med lättförståeliga ikoner. 
Skärm: Färgskärm för att markera pumpstatus. 
Användningsspråk: Svenska, engelska, tyska, 
spanska, franska, italienska, holländska, tjeckiska, 
danska, finska, norska, polska, portugisiska, 
slovakiska.  
Kontinuerligt läge: Kontinuerlig tillförsel av sond-
näring. Med eller utan begränsning av total volym. 
Flöde: 1–600 ml/h i steg om 1 ml.
Volymbegränsning: 1–4 000 ml i steg om 1 ml.
Larm: Luft i slangen, separata larm för upp-
ströms-nedströms-blockering, lucka öppen, inget 
aggregat, slut på nutritionsbehandlingen, timeout 
p.g.a. inaktivitet, batteri. 
Volym för denna behandling: Tillförd volym under 
den för tillfället aktiva nutritionsbehandlingen. 
Kan nollställas av användaren. 
Ackumulerad volym: Total tillförd volym sedan 
denna param-eter nollställdes av användaren. 
30-dagars volymhistorik: Total tillförd volym  
för varje 24-timmarsperiod under de senaste  
30 dagarna.
Inställningar: Larmvolym, ljusstyrka för bak-
grundsbelysningen, timeout för bakgrundsbelys-
ningen, larm vid slutet av behandlingen (ja/nej), 
knappsatslås (av/på).
Påfyllning (primning): Automatisk med en enda 
knapptryckning (17 ml) eller manuell.

AVANCERADE FUNKTIONER   
Intervalläge: Tillförsel av specificerade bolus- 
volymer i ml, med fördefinierade intervall. Bolus 
på 1–2000 ml. Intervallet kan ställas in från 
15 minuter till 12 timmar. Med eller utan begräns-
ning av total volym. 
Blockering av intervalläge: Intervalläget är inte 
tillgängligt för användaren. 
Behandlingslås: Låser alla parametrar för den 
aktuella nutritionsbehandlingen så att användaren 
inte kan ändra dem. Kommunikation: PDMS** eller 
patientlarm.
Datum: Datum och klockslag kan ställas in av 
användaren.

**HANTERINGSSYSTEM FÖR PATIENTDATA 
(PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM)
Compat Ella® kan anslutas till vissa PDMS-system 
som ofta används på IVA. Detta möjliggör automatisk 

BESTÄLLNINGAR 

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

Telefon: 020-78 00 20 

  ANTAL/ 
PRODUKTNAMN BEST.NR. KARTONG

Compat Ella   90 04 26 1
sondmatningspump


