
Medidor de Pressão Compartimental Compass
Avalie a pressão compartimental com precisão em apenas alguns segundos

PRESSÃO EXATA  
TORNADA SIMPLES.
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Está em jogo muito mais do que a saúde dos seus 
pacientes.

O Compass tem o potencial de evitar uma fasciotomia 
desnecessária ou amputação causadas por um 
diagnóstico errado ou tardio. 

 » Um jovem doente é sujeito a uma fasciotomia  
 desnecessária e fica com uma cicatriz de 30 cm.  

 » A perna de um atleta é desnecessariamente  
 amputada devido a síndrome compartimental não  
 diagnosticada.

Confirmar a síndrome compartimental com rapidez e 
confiança pode ser difícil. No entanto, a confirmação é 
fundamental para decidir que medidas irá tomar em 
seguida.

Os atrasos de tratamentos e diagnósticos errados são 
evitáveis com a ferramenta certa.

Os atrasos e diagnósticos errados podem ter consequências 
catastróficas. Os nervos e os tecidos podem morrer e os 
músculos podem sofrer lesões rapidamente.

 
 
 

Na síndrome compartimental, a deteção precoce é 
extremamente importante. Os doentes sujeitos a 
fasciotomia precoce têm:

 » Uma taxa de amputação inferior a 16,1%
 » Uma taxa de infeção inferior a 7,9%
 » Um internamento hospitalar significativamente menor.

SUSPEITA DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL. TEM 100% DE CERTEZA?

Para mais informações sobre este produto, entre em contacto com seu gestor 
de conta Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt

Confirmação em segundos
Quando ocorre uma lesão por esmagamento, um acidente de viação ou uma lesão desportiva, levanta-se 
a questão: «Será que esse doente tem síndrome compartimental?» Confirmar a síndrome compartimental 
com rapidez e confiança pode ser difícil. Muitas vezes, o equipamento atual não está disponível ou está 
fechado e os componentes de consumo já passaram do prazo. Se a isso juntarmos um cirurgião que está 
a realizar um procedimento agendado, os atrasos no tratamento podem ser ainda maiores. Mas com o 
medidor Compass, poderá obter uma confirmação em segundos.

Confiança para tomar decisões

A deteção precoce da síndrome 
compartimental é crucial quer para a 
gestão, quer para o tratamento. O medidor 
Compass estéril e de utilização única 
fornece uma leitura digital da pressão 
compartimental de forma simples, precisa 
e inquestionável e instantaneamente.

É bom para si e ótimo para os seus 
doentes: Compass, a pressão exata 
tornada simples

Características do produto

 » Concebido para uma medição da pressão compartimental  
 precoce e exata

 » Evita erros de diagnóstico e as complicações a longo  
 prazo causadas pelo diagnóstico tardio

 » Mais rápido, mais fácil de usar e mais económico,  
 comparado com os métodos existentes

 » Compatível com, praticamente, todas as  
 seringas, qualquer calibre de agulha e todas  
 as conexões Luer Lock

 » Disponível como dispositivo único estéril


