
Compass UniversalHG para
Monitorização da PIA

Monitorize a pressão intra-abdominal (PIA) de forma 
rápida e precisa

Pressão com 
precisão, com

simplicidade



O Compass UniversalHG é um dispositivo médico classe IIa destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. 
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. 

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido. 
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Para mais informações sobre este produto, entre em contacto com o seu 
gestor de conta Medline ou consulte o nosso Web site: pt.medline.eu

Monitorização da PIA

A medição fiável da pressão da bexiga é crucial para a deteção, 
tratamento e prevenção precoces da hipertensão intra-
abdominal (HIA) e da síndrome compartimental abdominal 
(SCA). O Compass permite aos médicos medir de uma forma 
fácil e eficaz a pressão intra-abdominal (PIA) com confiança. 

Vantagens e características do Compass

• Intuitivo/fácil de utilizar: Substitui os tradicionais 
transdutores de pressão; o ecrã LCD exibe leituras de 
pressão em formato digital fácil de ler

• Minimiza o risco de infeção: Liga-se diretamente à porta de 
amostragem para manter o sistema fechado e promover a 
esterilidade

• Medições precisas e repetíveis segundo as normas ANSI: 
Ajuda a medir de forma atempada e precisa a HIA eu a 
diagnosticar a SCA com pressões de -199 mmHg a  
+999 mmHg

• Leitura rápida: Em escassos 1 – 3 segundos, poupando 
tempo e promovendo um tratamento mais rápido

Informações de encomenda

Referência Descrição Embalagem

CUHG1-INT Compass UniversalHG 5 ud/caixa

Ligue o tubo extensor 
ao dispositivo Compass 
e ligue-o à porta 
de amostragem do 
sistema Foley/saco de 
drenagem.
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