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precisão, com

simplicidade

Compass Thoracentesis
Medir a pressão pleural instantaneamente
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O Compass simplifica a manometria pleural.

Quando ligado ao seu cateter de toracocentese, o 
Compass estéril, compacto e de utilização única fornece 
leituras de pressão instantâneas e precisas no visor digital 
e irá continuar a proporcionar medições exatas durante 
a evacuação do derrame pleural, à medida que atinge 
níveis ótimos. Pequeno, leve, compacto e de baixo custo, o 
Compass remove obstáculos que muitas vezes impedem 
as medições de rotina. Isso pode melhorar os resultados 
dos doentes, controlando os riscos.

É bom para si, ótimo para os seus doentes.  
Compass: Pressão com precisão, com simplicidade.

Compass Thoracentesis 
CTHR002-INT

Características do produto

• Mede a pressão positiva e negativa em cmH2O,  
 eliminando as conversões de unidades

• Visor digital rápido que dá leituras indiscutíveis e  
 quantificáveis em tempo real

• Medições exatas

• Conexões seguras e universais luer lock

• Embalagem estéril única e prática

• Dispositivo compacto e fácil  
 de usar

As ferramentas de diagnóstico tradicionais podem levar à 
perda de dados cruciais.

Em 2018, foram diagnosticados 250 000 casos de derrames 
pleurais no SNS. A manometria pleural pode fornecer 
informações cruciais e ajuda a prevenir complicações devido 
a volumes de drenagem insuficientes ou excessivos.

No entanto, muitas ferramentas de diagnóstico tradicionais 
são de configuração demorada e propícias a erros. Sem as 
ferramentas adequadas para a medição, os médicos:

• São levados a extrair um volume arbitrário na  
 toracocentese

• Arriscam a saúde dos doentes

• Potencialmente, realizam procedimentos repetidos

• Arriscando edema pulmonar de re-expansão (EPR), que  
 está associado a uma taxa de mortalidade de 15-20%

Se não mede a pressão pleural, como é que sabe quanto 
derrame pleural deve ser drenado?

Porquê adivinhar? Evite os riscos e consequências de muito pouca ou demasiada 
drenagem.

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

Porque não medir apenas o volume quando o seu alvo é medido em pressão? A manometria pleural é 
apoiada em evidências como uma ferramenta útil durante a evacuação do derrame pleural em tratamentos 
terapêuticos e de diagnóstico. Elimine as conjeturas e compromissos na drenagem de derrames pleurais.

O objetivo 
significativo é a 
pressão e não 
o volume


