
Compass voor Compartiment Drukmeting
Meet de precieze druk in een compartiment in slechts seconden

DUIDELIJKE DRUKMETING  
VEREENVOUDIGT.
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Er staat meer op het spel dan de gezondheid van uw 
patiënten.

Compass kan een onnodige fasciotomie of amputatie, 
door een verkeerde of vertraagde diagnose, 
voorkomen.

 » Een jonge patiënt ondergaat een overbodige  
 fasciotomie en een litteken van 30 cm blijft achter.

 » Het been van een atleet wordt onnodig  
 geamputeerd door een niet ontdekt  
 compartimentsyndroom.

Compartimentsyndroom snel en met vertrouwen 
vaststellen kan moeilijk zijn. Bevestiging is echter 
noodzakelijk om een actieplan te maken.

Vertraging bij behandeling en verkeerde diagnoses 
kunnen voorkomen worden met het juiste hulpmiddel.

Vertraging en verkeerde diagnoses kunnen catastrofale 
gevolgen hebben. Zenuwen en weefsel kan afsterven en 
spieren kunnen snel beschadigen.

 
 

Bij het compartimentsyndroom is vroege opsporing van 
levensbelang. Patiënten die op tijd fasciotomie krijgen 
ervaren:
 » Een 16.1% kleinere kans op amputatie
 » Een 7.9% kleinere kans op infectie
 » Significant kortere ziekenhuis verblijven.

U VERMOEDT COMPARTIMENTSYNDROOM. BENT U 100% ZEKER?

Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger voor meer  
informatie over dit product of kijk op onze website: www.medline.eu/nl 

Bevestiging in seconden
Bij crush-letsel, een auto ongeluk of sportletsel rijst de vraag, ‘Heeft deze patiënt compartimentsyndroom?‘ 
Compartimentsyndroom snel en met vertrouwen vaststellen kan moeilijk zijn. Vaak is de benodigde 
apparatuur onbeschikbaar of onbereikbaar, of de verbruiksartikelen zijn verlopen. Combineer dat met een 
arts die met een geplande procedure bezig is, en de vertraging bij behandeling loopt op. Met Compass krijgt 
u de bevestiging die u nodig heeft in seconden.

Vertrouwen om een beslissing te nemen

Vroege opsporing bij compartimentsyndroom 
is de sleutel tot de juiste behandeling. De 
steriele, disposable Compass levert direct een 
eenvoudige, precieze, onbetwistbare digitale 
drukmeting van het compartiment.

Goed voor u, geweldig voor uw patiënten: 
Compass, Duidelijke Drukmeting 
Vereenvoudigt

Producteigenschappen

 » Ontworpen voor een snelle, duidelijke meting van  
 compartimentdruk

 » Voorkomt verkeerde diagnoses en complicaties op  
 lange termijn door vertraagde diagnoses

 » Sneller, eenvoudiger te gebruiken en minder  
 duur dan bestaande methoden

 » Compatible met bijna alle injectiespuiten,  
 elk formaat naald en alle luer aansluitingen

 » Verkrijgbaar als enkel, steriel apparaat


