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Compass pleuratappning
Mät pleuratrycket direkt
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Compass förenklar pleural tryckmätning

När den sterila, kompakta Compass-enheten för 
engångsbruk är ansluten till tappningskatetern, visar den 
omedelbart, exakt pleuraltrycksvärde på displayen. Den 
fortsätter att tillhandahålla exakta mätresultat under 
dräneringen av vätskeansamlingen i lungsäcken, ända 
tills optimala värden nås. Den lilla, lätta, fristående och 
kostnadseffektiva Compass-enheten tar bort hinder som 
annars ofta förhindrar rutinmätningar. Detta kan både 
förbättra behandlingsresultat och minska risker.

Bra för dig, bra för dina patienter  
Compass: Enkel och exakt tryckmätning

Compass pleuratappning 
CTHR002-INT

Funktioner

•  Mäter positivt och negativt tryck i cmH2O, eliminerar 
behovet av enhetsomvandling

• Snabb digital display som visar exakta, kvantifierbara  
   värden i realtid

• Noggranna mätningar

• Säkra, universella luerlockfattningar

• Praktisk, steril förpackning med en enhet i varje

• Kompakt, lättanvänd enhet

Viktig data kan gå förlorad med traditionella diagnostiska 
verktyg.

Under 2018 diagnosticerades runt 250 000 fall av 
vätskeansamling i lungsäcken av National Health Service 
(NHS) (Storbritanniens allmänna sjukvårdssystem). 
Pleural tryckmätning kan tillhandahålla viktig information 
och hjälpa till att förhindra komplikationer orsakade av 
otillräckliga eller för stora dräneringsvolymer.

Många traditionella diagnostiska verktyg är dock tidsödande 
att ställa in, och visar ofta inte tillräckligt noggranna värden. 
Utan lämpliga mätverktyg:

• Tvingas sjukvårdspersonalen uppskatta dräneringsvolymer  
   vid pleuratappning

• Utsätts patienten för ökad risk

• Ökar risken för att ingrepp eventuellt måste göras om

• Föreligger risk för re-expanderande lungödem (RPE), som är  
   kopplat till 15 – 20 % dödlighet

Om du inte mäter pleuratrycket, hur vet du då hur mycket 
vätska som ska dräneras?

Varför undra? Undvik de risker och konsekvenser som är kopplade till för lite eller 
för mycket dränering. 

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

Varför bara mäta volym när ditt mål mäts i tryck? Pleural tryckmätning är ett evidensbaserat 
användbart verktyg vid dränering av vätskeansamling i lungsäcken, för diagnostik och terapeutisk 
behandling. Sluta gissa och kompromissa när det gäller dränering av vätskeansamling i lungsäcken.

Det 
meningsfulla
målet är tryck, 
inte volym
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