
Compass för kompartmenttryck
Mät exakt kompartmenttryck på några sekunder

FÖRENKLAD, EXAKT 
TRYCKMÄTNING
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Det är mer än bara patientens hälsa som står på 
spel. Compass förebygger fasciotomi eller 
amputation orsakad av en missad eller fördröjd 
diagnos.

» En yngre patient genomgår en onödig fasciotomi 
som efterlämnar ett 30 cm långt ärr

» En idrottsman får benet amputerat i onödan p.g.a. 
missat kompartmentsyndrom

Det kan vara svårt att diagnostisera 
kompartmentsyndrom snabbt och tillförlitligt. 
Diagnostisering är dock avgörande för hur den 
vidare behandlingen ska se ut.

Fördröjda behandlingar och feldiagnoser förebyggs 
med rätt verktyg.

Fördröjningar och feldiagnoser kan få katastrofala följder. 
Nerver och vävnad kan dö och muskler kan skadas snabbt.

Det är mycket viktigt att upptäcka kompartmentsyndrom 
tidigt. Patienter som behandlas med fasciotomi på ett tidigt 
stadium har:

» 16,1 % lägre amputationsfrekvens

» 7,9 % lägre infektionsfrekvens

» Betydligt kortare sjukhusvistelse

DU MISSTÄNKER KOMPARTMENTSYNDROM, ÄR DU 100% SÄKER?

För mer information om den här produkten ber vi dig kontakta din 
Medline-återförsäljare eller besöka vår webbplats.

Bekräftelse på några sekunder
När en krosskada, bilolycka eller sportskada uppstår så ställs frågan ’Har patienten ett 
kompartmentsyndrom?’ Det kan vara svårt att diagnostisera kompartmentsyndrom snabbt och 
tillförlitligt. Ofta finns inte rätt utrustning tillgänglig eller är inlåst, och för förbrukningsartiklar kan sista
förbrukningsdatum ha gått ut. Om kirurgen dessutom är upptagen med ett schemalagt ingrepp kan
behandlingen fördröjas ytterligare. Med Compass kan du däremot få bekräftelse på några sekunder.

Lättare att ställa en tillförlitlig diagnos

Tidig upptäckt av kompartmentsyndrom 
är avgörande för både hantering och 
behandling.

Med den sterila Compass-enheten för 
engångsbruk kan kompartmenttrycket 
avläsas direkt digitalt på ett

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

Artikelnummer: CUHG1-INT  
Avd./Trpt.fp: 1/5 
Trpt.fp. = min.kvant/best
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Produktegenskaper

» Konstruerad för tidig, exakt mätning av kompartmenttryck

» Förebygger feldiagnoser och långvariga komplikationer orsakade  
av fördröjd diagnos

» Snabbare, enklare att använda och lägre kostnad per
enhet jämfört med befintliga metoder

» Kompatibel med nästan alla sprutor, med nålar i
alla diametrar och med alla luerkopplingar

» Tillgänglig som steril enhet för engångsbruk


