
Compass UniversalHG voor
IAP Monitoring

Monitor intra-abdominale druk snel en nauwkeurig

Nauwkeurige 
drukmeting 

eenvoudig   
gemaakt



Compass UniversalHG is een klasse IIa medisch hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. 
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Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw  
Medline accountmanager of bezoek onze website: nl.medline.eu

IAP monitoring

Een betrouwbare meting van blaasdruk is cruciaal bij 
vroege opsporing, behandeling en het voorkomen van 
intra-abdominale hypertensie (IAH) en abdominaal 
compartimentsyndroom (ACS). Compass zorgt ervoor dat 
behandelaren eenvoudig en efficiënt een betrouwbare 
meting van de intra-abdominale druk (IAP) uit kunnen voeren. 

Voordelen en eigenschappen van Compass 

• Gebruiksvriendelijk: Vervangt traditionele druktransducers; 
Het LCD scherm laat duidelijk leesbare metingen zien

• Minimaliseert het risico op infectie: Verbindt direct met 
de monsterpoort om het systeem gesloten te houden en 
steriliteit te behouden

• Nauwkeurige, reproduceerbare metingen volgens ANSI 
normen: Helpt bij het leveren van tijdige en nauwkeurige  
IAH of ACS diagnoses voor drukniveau‘s variërend van  
-199 mmHg tot +999 mmHg

• Snelle uitlezing: In slechts 1 - 3 seconden. Dit bespaart tijd 
en bevordert snellere behandeling

Bestelgegevens

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

CUHG1-INT Compass UniversalHG 5 st/doos

Sluit de verlengslang 
aan op het Compass-
apparaat en maak 
stevig vast aan de 
monsterpoort van 
het foley / drain zak-
systeem.
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