
Compass för kompartmenttryck
Mät kompartmenttrycket exakt på några sekunder.

Exakt tryck 
enklare
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Mer än patientens hälsa står på spel.

Compass kan förhindra en onödig fasciotomi eller 
amputation orsakad av en felaktig eller fördröjd 
diagnos. Exempel:

• En ung patient som genomgår en onödig fasciotomi 
får troligen ett 30 cm långt ärr. 

• En idrottsmans ben kan amputeras i onödan p.g.a. 
ett missat kompartmentsyndrom.

Det kan vara svårt att diagnosticera 
kompartmentsyndrom snabbt och med säkerhet. Men 
rätt diagnos är avgörande för nästa åtgärd. 

Fördröjda behandlingar och felaktig diagnos kan 
förhindras med rätt verktyg.

Fördröjning och felaktig diagnos kan få förödande 
konsekvenser. Nerver och vävnad kan dö och muskler  
skadas snabbt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid kompartmentsyndrom är tidig upptäckt avgörande. 
Patienter som genomgår fasciotomi tidigt:

• Löper 16,1 % mindre risk att behöva genomgå en amputation
• Löper 7,9 % mindre risk att drabbas av infektion
• Är oftast inlagda kortare tid.

Du misstänker kompartmentsyndrom. Men är du 100 % säker?

För mer information om denna produkt, kontakta din Medline- 
återförsäljare eller besök vår webbplats: www.medline.eu/uk 

Rätt diagnos på några sekunder
En bilolycka eller en kross- eller sportrelaterad skada då behöver man dtälla frågan: ”Har den här 
patienten kompartmentsyndrom?” Det kan vara svårt att diagnosticera kompartmentsyndrom snabbt 
och med säkerhet. Viktig utrustning kan vara otillgänglig eller inlåst, och förbrukningsartiklar kan ha 
passerat sista förbrukningsdatum. Lägg därtill en kirurg som har ett schema att följa och behandlingen 
fördröjs ytterligare. Men med Compass får du rätt diagnos på några sekunder.

Ger dig tillförlitliga svar för rätt 
behandlingsbeslut

Tidig upptäckt av kompartmentsyndrom 
är nyckeln både till hantering och 
behandling. Den sterila, Compass-enheten 
för engångsbruk tillhandahåller enkel, 
direkt, precis och obestridlig digital 
tryckmätning av kompartmenttryck. 

Bra för dig, fantastiskt för dina patienter. 
Med Compass blir precis tryckmätning 
enkelt!

Fördelar och funktioner

• Hjälper till att undvika felaktig diagnos och långvariga  
 komplikationer orsakade av fördröjd diagnos

• Snabbare och enklare att använda, och mindre dyr än  
 befintliga metoder

•  Kompatibel med nästan alla sprutor, nålstorlekar  
och lueranslutningar 

• Konstruerad för tidig, noggrann mätning av  
 kompartmenttryck

•  Tillgänglig som en steril enhet
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