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Mere end din patients helbred står på spil.

Compass har mulighed for at forebygge en unødvendig 
fasciotomi eller amputation som følge af en udebleven 
eller forsinket diagnose. 

 » En ung patient undergår en unødvendig fasciotomi  
 og ender med et 30 cm langt ar.

 » En atlets ben amputeres unødvendigt som følge af,  
 at kompartmentsyndromet ikke blev diagnosticeret.

Det kan være svært at bekræfte kompartmentsyndrom 
hurtigt og med sikkerhed. Bekræftelse er imidlertid 
altafgørende for det efterfølgende skridt. 

Behandlingsforsinkelser og fejldiagnoser kan alle 
forebygges med det rette værktøj.

Forsinkelser og fejldiagnoser kan have katastrofale følger. 
Nerver og væv kan dø, og muskler kan hurtigt blive 
beskadiget.

Med kompartmentsyndrom er det altafgørende af få stillet 
en tidlig diagnose. Patienter, der får en tidlig fasciotomi 
oplever:

 » en 16,1 % lavere amputationsrate
 » en 7,9 % lavere infektionsrate
 » betydeligt kortere hospitalsophold.

DU HAR MISTANKE OM KOMPARTMENTSYNDROM. ER DU 100% SIKKER?

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

Bekræftelse på sekunder
Når en knusningslæsion, en bilulykke eller en sportslæsion opstår, rejser det spørgsmålet: ‘Har denne 
patient kompartmentsyndrom?’ Det kan være svært at bekræfte kompartmentsyndrom hurtigt og med 
sikkerhed. Ofte er det eksisterende anlægsudstyr låst væk, og de forbrugelige dele udløbet. Kombinér 
det med en kirurg, der er i planlagt procedure, og forsinkelserne i behandlingen bliver længere. Men med 
Compass kan du få bekræftelse på sekunder.

Vished til at træffe afgørelsen

Tidlig diagnosticering af 
kompartmentsyndrom er nøglen til både 
håndtering og behandling. Det sterile 
Compass til engangsbrug giver en enkel, 
nøjagtig og sikker digital trykaflæsning af 
kompartmenttrykket med det samme.

Godt for dig, fantastisk for dine patienter: 
Compass, nøjagtigt tryk på den nemme 
måde. 

Varenummer: CUHG1-INT  
Æske/Trsp.karton: 1/5  
(Trsp.karton = mindste kvantitet/bestilling)

Produktkarakteristika

 » Designet til tidlig og nøjagtig måling af kompartmenttryk 

 » Forebygger fejldiagnose og langsigtede komplikationer  
 forårsaget af en forsinket diagnose 

 » Hurtigere og nemmere at bruge og mindre dyr end  
 eksisterende metoder 

 » Kompatibel med næsten alle sprøjter, kanyler  
 af enhver størrelse og alle luer-låse 

 » Kan fås som en enkelt, steril enhed


