
Kannettava enteraalinen syöttöpumppu
Compat Ella® on innovatiivinen uusi kannettava enteraalinen syöttöpumppu, jossa on 

ainutlaatuinen värillinen ja havainnollinen käyttöohjelma omalla kielelläsi.

OMINAISUUKSIEN YHTEENVETO 

•  Jatkuva ja aikaväliä hyödyntävä ravinnonanto-ohjelma 

välillä 1–4 000 ml, annosrajan kanssa tai ilman

• Virtausnopeus 1–600 ml/h 

•  Nopeus ja ravinnonannon edistyminen näkyvät aina 

laitteen käydessä 

Helppokäyttöinen ja havainnollinen 

•  Värinäyttö, jossa havainnolliset pumpun tilan ja akun 

keston symbolit 

•  Selkeä U:n muotoinen näppäimistö, jossa havainnolliset 

kuvakemerkinnät 

•  Näytössä teksti-ilmoitusrivi, joka kertoo pumpun 

tilan sekä auttaa ravinnonannon ohjelmoinnissa ja 

ongelmanratkaisussa 

Tarkka ja turvallinen 

•  Ylösvirtauksen ja alasvirtauksen tukoshälytykset ja 

Ilmaa letkustossa -hälytys 

•  Annostelutarkkuus +-5 %* 

•  AAFF-tekniikka: automaattinen vapaan virtauksen 

estävä mekanismi, joka parantaa potilasturvallisuutta 

•  Erillinen määrähistoria 1) nykyiselle ravinnonanto- 

jaksolle ja 2) kumulatiiviselle määrälle 

•  Näppäinlukko auttaa välttämään tahattomat muutokset 

Kestävä 

• Huoltoväli 5 vuotta* 

•  Voidaan puhdistaa lämpimällä hanavedellä 

Kannettava 

•  Kevyt ja kannettava pumppu toimii myös ylösalaisin 

•  Akun kesto 24 tuntia annostelunopeudella 125 ml/h 

Lisätoiminnot 

•  PDMS-yhteys** (potilastietojen hallintajärjestelmät) 

•  Aikavälitilassa  pumppu annostelee tietyn määrän 

ravintoa tietyin aikavälein 

•  Asetusten lukitus auttaa välttämään tahattomat 

hoitomuutokset 

•  30 päivän annosteluhistoria 

Compat Ella®  

-lisävarusteet  

•  Reppu aikuisille ja 

lapsille 

•  PDMS-liitäntäkaapeli** 

•  Repputuki/mini- 

pöytäteline 

•  Hoitaja kutsu  

-liitäntäkaapeli 

Compat Ella®  

-annostelusetit 

• Spike set

• Universal set 

Compat Ella® -pumppu-

pakkauksen sisältö 

• Compat Ella® -pumppu 

• Verkkoadapteri 

• Tankokiinnitin 

• Käyttöohjeet 

Terveydenhuollon asiantuntijoille
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PUMPUN OMINAISUUDET  
Annostelutarkkuus: +-5 %* 

AAFF: Automaattinen vapaan virtauksen estävä mekanismi 

(annostelusetissä).

Näppäimistö: Ergonominen U:n muotoinen näppäimistö, jossa 

havainnolliset kuvakkeet. 

Näyttö: Värinäyttö, joka ilmaisee pumpun tilan. 

Käyttöliittymän kielet: Englanti, ranska, saksa, italia, espanja, 

ruotsi, tanska, suomi, norja ja muita kieliä. 

Jatkuva tila: Jatkuva ravinnonanto. Määrärajan kanssa tai ilman. 

Virtausnopeus: 1–600 ml/h 1 ml:n välein. 

Määräraja: 1–4 000 ml 1 ml:n välein. 

Hälytykset: Ilmaa letkustossa, erillinen ylösvirtauksen/

alasvirtauksen tukos, luukku auki, ei kasettia, annos loppu, 

keskeytystila, akku. 

Jakson aikana annettu määrä: Nykyisen ravinnonantojakson 

aikana annettu määrä. Käyttäjän nollattavissa. 

Kumulatiivinen määrä: Annosteltu kokonaismäärä siitä 

lähtien, kun käyttäjä on viimeksi nollannut parametrin. 

30 päivän määrähistoria: Annosteltu kokonaismäärä kullakin 

24 tunnin jaksolla viimeisten 30 vuorokauden aikana. 

Asetukset: Hälytystaso, taustavalon kirkkaus, taustavalon aika-

katkaisu, äänetön kun valmis (ok/ei), näppäinlukko (päällä/pois). 

Täyttö: Automaattinen yhdellä kosketuksella (17 ml) tai manu-

aalinen.

LISÄTOIMINNOT  
Aikavälitila: Tiettyjen bolusmäärien (ml) annostelu esimääri-

tetyin aikavälein. Bolus 1–2 000 ml. Aikaväli voidaan asettaa  

15 minuutin ja 12 tunnin välille. Määrärajan kanssa tai ilman. 

Aikavälitilan lukitus: Aikavälitila ei ole käyttäjän käytettävissä. 

Asetusten lukitus: Lukitsee kaikki nykyiset ravinnonantopara-

metrit, jolloin käyttäjä ei voi muuttaa niitä. 

Tiedonsiirto: PDMS** tai Hoitaja kutsu. 

Päivämäärä: Päivämäärä ja kellonaika käyttäjän määritettävissä.

**POTILASTIETOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 
Compat Ella® voi muodostaa yhteyden tiettyihin PDMS- 

järjestelmiin, joita käytetään tyypillisesti teho-osastoilla. 

Tämä mahdollistaa yksittäisen potilaan ravinnonannon 

automaattisen jäljittämisen. Fyysinen yhteys muodostetaan 

sarjakaapelilla. Kutakin järjestelmää varten on saatavilla erillinen 

ohjelmistoajuri.*

 

TAKUU JA VAATIMUKSET 
Takuu: 2 vuotta. 

Huolto: Huoltotarve vain 5 vuoden välein.* 

Huoltoedustaja: Huollon saa suorittaa vain valtuutettu 

henkilöstö. Ota yhteys Nestlé Health Sciencen edustajaan tai 

Nestlén hyväksymään huoltopalvelun tarjoajaan.

PUMPUN TEKNISET TIEDOT
Pumpun paino: 495 g. 

Akku: Litiumioni. Kesto 24 tuntia virtausnopeudella  

125 ml/h käytettäessä vettä. Latausaika 6 tuntia. 

Pumpun mitat: P: 140 mm x L: 140 mm x K: 62 mm. 

Pakkaus: Pumppu ja tarvikkeet pakattu laatikkoon. 

Säilytys: Säilytettävä huoneenlämmössä. Suojattava 

auringonvalolta ja kosteudelta. 

Laitteen luokitus: Luokka IIa. 

Mekaaninen suojaus ja nestesuojaus: IP25. 

CE-merkintä: Euroopan lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY 

mukainen. CE-hyväksynnän on antanut TÜV Rheinland.

Ekologinen jalanjälki: “Vihreä piste” -symboli kertoo, että 

Nestlé Health Science kantaa vastuunsa valmistajana ja  

rahoittaa kierrätystä.

COMPAT ELLA VERKOSSA
Verkkosivu: www.compatella.com

Koulutuskeskus: www.trainingcentre.compatella.com
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* Lisätietoja Compat Ella® -käyttöohjeissa tai saatavilla pyydettäessä.  
www.compatella.com/patent 

® Société des Produits Nestlé S.A.:n rekisteröity tavaramerkki

TILAUSTIEDOT
Lisätietoa Compat Ella pumpun tilaamisesta saat 

ottamalla yhteyttä oman alueesi Nestlé Health Science 

tuoteasiantuntijaan tai soittamalla Nestlé Health 

Sciencen asiakaspalveluun p. 010 3951 466.

Nestlé Health Science, PL 50, 02151 Espoo. 
p. 010 3951 466
www.nestlehealthscience.fi
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