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Compass pleurapunktioon
Mittaa pleuraontelon paineen hetkessä
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Compass yksinkertaistaa pleuraontelon painemittausta

Kun steriili, pienikokoinen ja kertakäyttöinen Compass 
on liitetty pleurapunktiokatetriin, se antaa välittömästi 
tarkan pleuraontelon painelukeman digitaalinäytössä ja 
jatkaa tarkkojen lukemien näyttämistä pleuranesteen 
tyhjennyksen aikana, kunnes optimaalinen taso 
saavutetaan. Pieni, kevyt, erillinen ja edullinen Compass-
laite poistaa esteet, jotka usein liittyvät rutiinimittausten 
tekoon. Tämä voi parantaa potilaan hoitotuloksia pitäen 
samalla riskit hallinnassa.

Hyvä sinulle, loistava potilaillesi 
Compass: Täsmällinen paine helposti

Compass pleurapunktioon 
CTHR002-INT

Tuoteominaisuudet

•  Mittaa positiivisen ja negatiivisen paineen cmH2O-
lukemana, ei tarvetta yksikkömuunnoksiin

• Nopea digitaalinäyttö antaa tarkan, mitattavissa
olevan lukeman reaaliajassa

• Tarkat mittaustulokset

• Pitävä yleissopiva luer-liitin

• Kätevä, yksiosainen, steriili pakkaus

• Pienikokoinen ja helppokäyttöinen
laite

Kriittiset tiedot saattavat hävitä perinteisillä diagnostisilla 
välineillä.

Britannian terveydenhuollossa (NHS) diagnosoitiin 
vuonna 2018 noin 250 000 pleuraeffuusiotapausta. 
Pleuraontelon painemittarilla saadaan kriittistä tietoa ja 
se voi auttaa estämään liian vähäisestä tai liian suuresta 
dreneerausmäärästä aiheutuvia komplikaatioita.

Monien perinteisten diagnostisten välineiden valmistelu vie 
aikaa, eivätkä ne ole kovin tarkkoja. Ilman asianmukaisia 
välineitä lääkärit joutuvat tekemään mm. seuraavaa:

• Poistamaan summittaisen määrän nestettä pleurapunktiota
 tehdessään

• Vaarantamaan potilaan terveyden

• Mahdollisesti toistamaan samat toimenpiteet

• Ottamaan riskin keuhkon laajentamisen jälkeisen
 keuhkopöhön mahdollisuudesta (REPE), johon liittyy
15–20 prosentin kuolleisuus.

Jos pleuraontelon painetta ei mitata, mistä voi tietää, kuinka 
paljon pleuranestettä täytyy poistaa?

Miksi epäröidä? Vältä liian vähäisen tai liian suuren dreneerausmäärän riskit ja 
seuraukset. 

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Medline-tuotepäällikköön 
tai käymällä sivustollamme osoitteessa: uk.medline.eu

Miksi mittaisit vain volyymin kun tavoitteena on mitata paine? Pleuraontelon painemittari 
on todistetusti hyödyllinen väline poistettaessa pleuranestettä diagnostisissa ja hoidollisissa 
toimenpiteissä. Unohda arvailu ja kompromissit pleuranesteen poistossa.

Merkittävä
tavoite on 
paine, ei 
volyymi
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