
Stručný průvodce

Znáte se s Compat Ella®?



● Tento stručný průvodce nenahrazuje originální návod 
k použití. Před použitím si přečtěte kompletní návod k použití.

● Návod k použití je dostupný na stránkách www.compatella.com
● Pumpa není určena k nitrožilnímu podání. Jen pro enterální 

použití.
● U pacientů, kteří vyžadují stálý přísun výživy, používejte pouze 

enterální sondovou výživu a zajistěte odpovídající a pravidelnou 
kontrolu podávání nutriční terapie.

● Interaktivní tréninkové centrum:
   www.trainingcentre.compatella.com

1. Otevřete uzávěr nadzvednutím 
západky palcem.

2. Nasaďte smyčku kazety kolem rotoru. 
Šipka ukazuje správnou orientaci.

3. Palcem zasuňte kazetu směrem 
doprava, aby se připevnila v pumpě.

4. Zavřete uzávěr stisknutím symbolu 
„PUSH“. 

 Varování: Používejte pouze výživové sety Compat Ella®. 

1. 2.

3. 4.

Informace 
o programování: 
černé znaky

Normální provozní 
podmínky: 
zelené ikony 
s černými znaky.

Alarmy: červené 
znaky a ikony

Informace: 
modré znaky

Nastavení: 
zelené znaky

Seznamte se s Compat Ella®

 Training Center



Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí 
nebo vypnutí přístroje.

Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení nutriční 
terapie nebo odložení alarmu.

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro auto-
matické Natékání.
Opětovným stisknutím předčasně zastavíte 
automatické Natékání.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete prochá-
zet rychlosti a programování objemu.

Stiskněte pro snížení / zvýšení hodnoty (podržte 
tlačítko pro rychlejší změnu nastavení). Stiskněte 
obě tlačítka současně pro zamknutí nebo ode-
mknutí klávesnice.

Stisknutím vymažete aktuální hodnotu na obra-
zovce a nastavíte výchozí hodnotu nebo 0.
Stiskněte a podržte tlačítko pro resetování všech 
parametrů nutriční terapie.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete prochá-
zet informace o nutriční terapii.
Stiskněte a podržte pro přístup k procházení 30ti 
denní historií objemů.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete prochá-
zet nastaven pumpy.

       Tlačítko                                        Funkce

Zapsaná ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S. A.
12/15NHSCZ74

 



 Podávání výživy v kontinuálním režimu

4.

  

1.  
Zapnutí pumpy

2. Kontrola nastavení OBJEM PODANY 
BEHEM TETO TERAPIE

3. Vymazání nastavení OBJEM PODANY 
BEHEM TETO TERAPIE

4. Natékání do výživového setu

5. Pomocí  a  NASTAVTE RYCHLOST  
1-600 ml/hod

6. Pomocí  a   NASTAVTE OBJEM 
1-4 000 ml/CONT*

7. Spuštění nutriční terapie

  Krok        Tlačítko                            Funkce

 2“

 2“

*CONT.: Žádný objem výživy není nastaven. Pumpa pobě-
ží nepřetržitě, dokud se nevyčerpá výživový roztok.

  Pozor:
● Při programování nové terapie se ujistěte, že jste vymazali 
parametr  (viz krok 3 výše).
● Po zahájení terapie zkontrolujte všechny parametry 
terapie  a .

Další informace viz Návod k použití.

Usnadnuje výživu sondou ˇ



 

Zkontrolujte hadičky a ověřte, zda je set zcela naplněný. Pokud 
je zapotřebí další plnění, můžete automatické plnění zopakovat.

Ukončete podávání výživy nebo naprogramujte novou nutriční 
terapii. Poznámka: Pokud se dodaný objem před novou nutriční 
terapií nevymaže, zazněl by alarm pro konec terapie předčasně.

Pokračujte v podávání výživy nebo pumpu vypněte. 
Tlačítkem můžete prodloužit dobu neaktivity o další 2 minuty.

Zavřete uzávěr pumpy.

Otevřete uzávěr a zkontrolujte zkontrolujte, zda jsou kazeta 
a hadičky správně založeny.

Výživová terapie skončila a zásobník s výživou je prázdný. Ujis-
těte se, že výživový set neobsahuje vzduchové bubliny v oblasti 
mezi zásobníkem s výživou a pumpou a výživový set je správně 
připojen k zásobníku na výživu a je zcela naplněný.
ŽÁDNÝ PŘÍTOK: Zkontrolujte, zda nedošlo k zalomení 
nebo zablokování hadiček výživového setu PŘED pumpou. 
ŽÁDNÝ ODTOK: Zkontrolujte, zda nedošlo k zalomení nebo 
zablokování hadiček výživového setu a sondy ZA pumpou. 
V případě potřeby sondu propláchněte. Umístěte všechny 
hadičky tak, aby mohla výživa volně protékat. Otevřete uzávěr, 
zkontrolujte založení výživového setu a zavřete uzávěr.

Adaptérem připojte pumpu k napájení. Nabijte baterii.

Odstraňte zdroj magnetického rušení nebo přesuňte pumpu 
jinam.

Pumpu vypněte a znovu zapněte pro odstranění chyb. Pokud 
se chyba vrací nebo opakuje, pumpu nepoužívejte. Kontaktuj-
te místního zástupce společnosti Nestlé Health Science nebo 
servis schválený společností Nestlé Health Science.

         Zpráva                                           Řešení



   Krok     Tlačítko                            Postup

Pumpu čistěte pravidelně následujícím postupem:
1. Před čištěním odpojte pumpu od zdroje napájení a vypněte ji, 

jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. 
2. Houbičkou nebo hadříkem namočeným v teplé vodě 

s mýdlem vyčistěte pumpu. 
3. Pumpa je odolná proti vodě, a můžete ji tedy při čištění 

opláchnout pod tekoucí teplou vodou.
4. Důkladně ji vysušte měkkým hadříkem, než ji znovu 

použijete.
● Pumpu neponořujte do vody.
● Nesterilizujte v autoklávu.
● Silné čisticí/dezinfekční prostředky a isopropylalkohol 

mohou poškodit kryt pumpy. 

 Záruka a opravy
Interval údržby je každých 5 let. Servis a opravy smí provádět 
pouze servis schválený společností Nestlé Health Science.

Provádějte přiměřenou a pravidelnou kontrolu výživové 
sondy. Když zazní alarm:

  

1.  Stisknutím tlačítka  alarm potvrdíte.

2. Vyřešte jednotlivé alarmy dle pokynů na 
následující straně.

3. Stisknutím tlačítka   pokračujte 
v podávání výživy.

Kontakt:


