
Sempre garanta o monitoramento adequado, oportuno e regular 
dos pacientes, especialmente se houver interrupção da infusão 
nutricional pela sonda, que poderá causar riscos ao paciente. 
Quando um alarme soar:

Guia rápido

A bomba deve ser limpa regularmente, da seguinte maneira:
1. Desconecte a bomba do cabo de alimentação de energia e desligue-a 
antes de limpar, para evitar qualquer risco de choque elétrico.
2. Usando uma esponja ou pano úmido, limpe a bomba com água morna.
3. A bomba é resistente à água e pode ser colocada sob água corrente 
para a limpeza.
4. Seque cuidadosamente com um pano macio antes de utilizá-la 
novamente.

Conheça Compat Ella®

Etapa Botão Instrução

1 Pressione a tecla      para confirmar o alarme.

2 Resolva cada alarme de acordo com as instruções específicas,  
constante do manual.

3 Pressione a tecla      para reiniciar a infusão da nutrição.

Informações de contato:

Limpando a Bomba

Garantia e Reparos

Alarmes - Como Utilizar? 

Atenção! 
• Não mergulhe a bomba na água. • Não coloque na lava-

louças. • Para evitar choque elétrico, nunca limpe enquanto a bomba 
estiver ligada ou conectada à eletricidade. • Não esterilize em 
autoclave. • O uso de limpadores/desinfetantes agressivos e álcool 
pode danificar o gabinete da bomba.

Intervalo de Manutenção: a cada 5 anos.
Para manutenção, buscar assistência técnica autorizada Nestlé.

Mensagem Solução

Finalize a administração ou programe uma nova terapia nutricional. Limpe o VOLUME 
DADO NESTE PERÍODO (terapia) para iniciar uma nova terapia nutricional. 
O volume alvo reprogramado deve ser maior do que o VOLUME DADO 
NESTA TERAPIA. Nota: Se o valor não for limpo antes de cada nova terapia 
nutricional, o alarme de fim da terapia soará antes da hora.

Continue a administração ou desligue a bomba. Estenda o tempo 
limite de inatividade por mais 2 minutos, pressionando         .

Feche a tampa da bomba. Se danificada, entre em contato com seu representante local 
da Nestlé Health Science ou com uma assistência técnica autorizada pela Nestlé.

Abra a tampa e confirme se a instalação do cassete e do tubo da sonda está 
correta. Consulte a página 2 e a Seção 6,4 do manual do usuário.

Se a terapia nutricional tiver terminado, finalize a infusão, desligue a bomba e 
lave o tubo da sonda. Se não tiver terminado: substitua ou encha novamente 
o frasco da dieta, carregue o conjunto de administração e reinicie; ou 
confira se há oclusão. Certifique-se de que o conjunto de administração 
não esteja conectado ao paciente durante o carregamento da dieta.

Verifique se há algum estrangulamento ou bloqueio no tubo do conjunto de
administração. Se necessário, reposicione para garantir que a nutrição possa fluir.
Abra a tampa, verifique a instalação do conjunto de administração e feche 
a tampa. Reinicie a nutrição. Verifique se há algum estrangulamento ou bloqueio 
no tubo do conjunto de administração. Verifique se o tubo da sonda está 
desobstruído e sem estrangulamentos. Esguiche o tubo da sonda, se necessário.
Abra a tampa, verifique a instalação do conjunto de administração 
e feche a tampa novamente. Reinicie a nutrição.

Conecte a bomba à tomada por meio do adaptador de alimentação de cabo 
de energia. Carregue a bateria.
Confirme o recebimento da mensagem PRONTA PARA USO pressionando         .

Remova a fonte de interferência magnética ou mova a bomba para um local diferente.

Desligue a bomba e reinicie-a para limpar o erro. Se o erro retornar ou se repetir, 
não utilize a bomba. Entre em contato com seu representante local da Nestlé 
Health Science ou com uma assistência técnica autorizada pela Nestlé.

Alarmes - Mensagens e Soluções
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Passo Botão Função

1 Ligar a bomba

2 Revisar VOLUME DADO NESTE 
PERIODO

3 Limpar VOLUME DADO NESTE 
PERIODO

4 Carregar a fórmula de nutrição no conjunto
de administração 

5 Usar  e  para DEFINIR VELOCIDADE
FLUXO. 1-600 mL/h

6 Usar  e  para DEFINIR VOLUME 
1-4.000 mL / CONT*

7 Iniciar a terapia nutricional

´

´

Conheça Compat Ella®

� Este guia rápido não substitui a versão original. 
� As instruções devem ser lidas antes da utilização  
do equipamento.
� Qualquer dúvida verifique o manual ou questione um 
representante Nestlé Health Science.  

Função dos BotõesGuia Rápido

Visão Geral das Telas Coloridas

Ela vai te ajudar a tornar a Terapia Nutricional mais fácil. 

Preparando a Bomba e o Equipo

Nutrição em Modo Contínuo

Nutrição em Modo Intermitente

Botão Função

Ligar ou desligar a bomba. 
Pressione por 2 segundos.

Iniciar/Pausar a bomba ou para adiar 
o alarme.

Carregamento automático da dieta. 
Pressione por 2 segundos.

Percorrer a programação de taxa de infusão, 
volume e intervalo.

Diminuir e aumentar os valores (manter 
pressionado: acelera a velocidade).  
Pressione os dois botões juntos para 
bloquear e desbloquear o teclado.
Pressione para redefinir todos os valores  
do programa com os valores padrão e limpar 
o histórico de administrações recentes. 
Pressione o botão por 3 segundos.
Pressione repetidamente para percorrer 
o histórico de administrações recentes. 
Pressione e segure para acessar o Histórico 
de Volume dos últimos 30 dias.

Pressione repetidamente para percorrer  
as configurações da bomba.

1. Abra a tampa/porta, erguendo a 
lingueta com o polegar.
2. Enrole o laço do cassete em torno do 
rotor. Observe a seta que mostra  
a orientação correta.
3. Usando o polegar, deslize o cassete 
para a direita para prender o cassete  
na bomba.
4. Feche a tampa/porta, pressionando  
o símbolo “PUSH” (EMPURRE).

Atenção: usar apenas os equipos Compat Ella®.

*Contínuo: nenhum volume de nutrição foi definido. A bomba
funcionará continuamente até que a fórmula termine. 

Atenção: Certifique-se de que o conjunto de administração não esteja 
conectado ao paciente durante o carregamento da dieta.

Consulte o manual de uso para obter mais informações. 

Informações de 
programação:
caracteres em 
preto

Condições normais 
de operação:
ícones verdes com 
caracteres em
preto

Alarmes:
caracteres e 
ícones em
vermelho

Informação:
caracteres em 
azul

Configurações:
caracteres em 
verde

2"

2"

4.3.

2.1.

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
      NHSMD00071 Rev.0 09SEPT2015

Atenção: 
� Ao programar uma nova terapia, certifique-se de limpar o 
parâmetro VOLUME DADO NESTE PERIODO .

� Após iniciar uma terapia, verifique todos os parâmetros da 
terapia (inclusive taxa de infusão, dose e volume administra-
do neste período).

´

AF_NES_0035_17_Folder Quick Start Guide_v2.indd   4-6 14/06/17   17:00


