
Compass for måling av kompartmenttrykk
Mål kompartment trykk presist på kun et par sekunder

PRESIST TRYKK 
GJORT ENKELT
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Mer enn din pasients helse står på spill. Compass har 
potensialet til å forhindre en unødvendig fasciotomi 
eller amputasjon forårsaket av feilaktig eller forsinket 
diagnose.

» En ung pasient må gjennomgå en unødvendig
fasciotomi og sitter igjen med et 30 cm langt arr

» Beinet til en idrettsutøver blir unødvendig amputert
på grunn av uoppdaget kompartmentsyndrom

Det å bekrefte kompartmentsyndrom raskt og sikkert 
kan være vanskelig. Men bekreftelse er avgjørende for 
ditt neste handlingstrinn. 

Forsinkelser i behandlingen og feildiagnoser kan 
forhindres med det riktige verktøyet.

Forsinkelser og feildiagnoser kan få katastrofale følger. 
Nerver og muskelvev kan fort ta skade eller dø. 

Ved kompartmentsyndrom er det altavgjørende med tidlig 
påvisning. Pasienter som tidlig blir fasciotomert vil ha:

» 16,1 % lavere amputasjonsrate

» 7,9 % lavere infeksjonsfrekvens

» Betydelig kortere sykehusopphold

DU MISTENKER KOMPARTMENTSYNDROM. ER DU 100 % SIKKER?

Hvis du vil vite mer om dette produktet, kan du kontakte din Medline 
salgsrepresentant eller besøke vår nettside uk.medline.eu.

Bekreftelse på få sekunder
Når en knusningsskade, bilulykke eller idrettsskade oppstår, stilles spørsmålet ‘har denne pasienten
kompartmentsyndrom?’ Å bekrefte kompartmentsyndrom raskt og sikkert kan være vanskelig.
Utstyret kan være låst inn eller utilgjengelig, og forbruksmaterialet kan være utgått på dato. Hvis du i
tillegg har en kirurg som er opptatt med et planlagt inngrep, blir forsinkelsen i behandlingen enda
større. Med Compass får du bekreftelse på få sekunder.

Visshet til å ta avgjørelsen

Tidlig påvisning av kompartmentsyndrom 
er nøkkelen til både håndtering og 
behandling.

Compass, steril, til engangsbruk 
gir en enkel, presis og ubestridelig 
digital øyeblikkelig avlesing av 
kompartmenttrykk.

Bra for deg, flott for pasientene 
dine:Compass, presist trykk gjort enkelt. 

Artikkelnummer: CUHG1-INT  
Avd./Trpt.fp: 1/5 
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Produktegenskaper

» Designet for tidlig, nøyaktig måling av kompartmenttrykk

» Forhindrer feildiagnose og langvarige komplikasjoner på grunn av
forsinket diagnose

» Raskere, enklere å bruke og billigere enn eksisterende
metoder

» Kompatibel med nesten alle sprøyter, enhver
målenål og alle luer-koblinger

» Tilgjengelig som steril enhet til engangsbruk


