
Compass aitiopaineen mittaukseen
Mittaa aitiopaine täsmällisesti vain muutamassa sekunnissa
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Kyseessä on enemmän kuin potilaasi terveys.

Compassin avulla on mahdollista välttää huomaamatta 
jääneen tai viivästyneen diagnoosin aiheuttama 
tarpeeton faskiotomia tai amputaatio.

 » Nuorelle potilaalle tehdään tarpeeton faskiotomia,  
 joka jättää 30 cm arven.

 » Urheilijan jalka amputoidaan tarpeettomasti  
 huomaamatta jääneen aitiopaineoireyhtymän vuoksi.

Aitiopaineoireyhtymän varmistaminen nopeasti ja 
varmasti voi olla vaikeaa. Varmistaminen on kuitenkin 
kriittisen tärkeää tulevan toimenpiteen kannalta.

 Hoitoviiveet ja virhediagnoosit ovat vältettävissä 
oikealla työkalulla.

Viiveillä ja virhediagnooseilla voi olla vakavia 
seurauksia. Hermo-, kudos-ja lihasvauriot voivat 
ilmaantua nopeasti. 

Aitiopaineoireyhtymän aikainen havaitseminen 
on elintärkeää. Potilailla, joille tehdään aikainen 
faskiotomia, on:

 » A 16.1% alhaisempi amputaatioiden esiintyvyys 

 » A 7.9% alhaisempi tulehdustaso 

 » Huomattavasti lyhyempi sairaalahoito.

EPÄILET AITIOPAINEOIREYHTYMÄÄ, OLETKO 100% VARMA?

Lisätietoja tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Medlineasiakkuus-
päällikköömme tai käymällä verkkosivuillamme: www.medline.eu/uk

Varmistus sekunneissa
Murskavamma, auto-onnettomuus ja urheiluvamma herättävät kysymyksen: ´´Onko tällä potilaalla 
aitiopaineoireyhtymä?´ .́ Aitiopaineoireyhtymän varmistaminen nopeasti ja varmasti voi olla vaikeaa. 
Usein olemassa oleva laitteisto ei ole käytettävissä ja kulutustavarat ovat vanhentuneet. Jos kirurgi tämän 
lisäksi on kiinni suunnitellussa toimenpiteessä, hoidon aloituksen viive kasvaa. Compassin avulla varmistus 
saadaan sekunneissa.

Luottamus tehdä päätös

Aitiopaineoireyhtymän aikainen 
havaitseminen on avain sekä sen 
hallintaan että hoitoon. Steriilillä, 
kertakäyttöisellä Compass yksiköllä on 
aitiopaine mitattavissa heti digitaalisesti 
yksinkertaisella, täsmällisellä ja 
luotettavalla tavalla.

Hyvä sinulle, loistava potilaillesi: 
Compass, täsmällinen paine helposti. 

Tuotenro: CUHG1-INT  
Os./Kulj.pakk: 1/5  
(Kulj.pakk = pienin toim.erä)

Tuotteen ominaisuudet

 » Suunniteltu aitiopaineen varhaista, täsmällistä mittausta varten 

 » Estää virhediagnoosit ja viivästyneen diagnoosin  
 aiheuttamat pitkäaikaiset komplikaatiot 

 » Nopeampi, helpompi käyttää ja edullisempi kuin  
 nykyiset menetelmät 

 » Yhteensopiva lähes kaikkien ruiskujen, kaiken  
 kokoisten neulojen ja kaikkien luer-liitäntöjen  
 kanssa 

 » Saatavana yksittäispakattuna ja steriilinä


