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Compass thorakocentese
Måler pleuratryk øjeblikkeligt
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Compass gør pleura manometri let.

Når det sterile, kompakte Compass til engangsbrug er 
forbundet med dit thorakocentesekateter, viser det 
øjeblikkelige, præcise målinger af pleuratrykket på det 
digitale display og fortsætter med at give akkurate 
målinger under pleuravæskeudtømning, indtil du opnår 
optimale niveauer. Compass er et lille, let, selvstændigt 
og omkostningseffektivt produkt, som giver mulighed 
for kontinuerlige rutinemålinger. Det kan give bedre 
patientresultater og samtidig nedsætte risici.

Godt for dig; fantastisk for dine patienter  
Compass: Præcis trykmåling gjort let

Compass thorakocentese 
CTHR002-INT

Produktegenskaber

•  Måler positivt og negativt tryk i cmH2O, og fjerner 
enhedskonverteringer

• Hurtigt digitalt display giver mulighed for at aflæse  
  klare og nøjagtige målinger, der afspejler patientens  
  situation lige nu

• Præcise målinger

• Sikker, universal luer lock connector

• Praktisk, enkelt-pakket, steril emballage

• Kompakt, let-at-bruge enhed

Man kan miste vigtige data med traditionelle diagnostiske 
værktøjer.

I 2018 blev der diagnosticeret omkring 250.000 tilfælde 
af væskeansamling i lungen (pleura effusion) i det 
britiske sundhedssystem (National Health Service (NHS)). 
Pleuratrykmåling kan give vigtige oplysninger og hjælpe 
med at forebygge komplikationer fra insufficient eller for 
store drænmængder.

Mange traditionelle diagnostiske værktøjer tager lang tid at 
opsætte og har en tendens til manglende præcision. Uden de 
rigtige værktøjer er der risiko for:

• Udtrækning af en tilfældig mængde væske ved 
thorakocentese

• At sætte patientens helbred på spil

• Potentielt overladt til at gentage procedurer

• Risikere fornyet udvidelse af lungeødem (RPE), der er 
forbundet med en dødelighed på 15 - 20 %

Hvis man ikke måler pleuralt tryk, hvordan kan man så vide, 
hvor meget pleuraeffusion, man skal dræne?

Hvorfor gætte? Undgå risici og konsekvenser af for lidt eller for meget drænage. 

Få mere information om dette produkt hos din Medline 
salgsrepræsentant eller gå til www.medline.eu/uk 

Hvorfor kun måle mængde, når dit mål måles i tryk? Pleura manometri beror på evidens, der viser, at det 
er et nyttigt værktøj under pleuravæskeudtømning i forhold til diagnostiske og terapeutiske behandlinger.  
Fjern gætterierne og kompromisserne fra pleuraeffusionsdræn.

Det mest hen-
sigtsmæssige mål 
er tryk, ikke 
mængde
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