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O Compass UniversalHG é um dispositivo médico classe IIa destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. 
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UTILIZAÇÃO GERAL
CUHG1-INT
Remover o Compass UniversalHg da embalagem estéril.
 
Remover a tampa Luer proximal.

Para medir a pressão compartimental:
Ligue a ponta distal do dispositivo a uma agulha de calibre 18. A extremidade 
proximal do dispositivo pode ser ligada a qualquer seringa que contenha soro 
fisiológico estéril.

Irrigue o dispositivo com soro fisiológico. Em seguida, com o dispositivo 
disposto no ângulo de introdução, carregue no botão de ligação azul na lateral 
até ser exibido «00 mm» (Figura 1). Introduza a agulha no tecido até alcançar o 
compartimento.

Prima a seringa e injete aproximadamente 0,3 cc de soro fisiológico, para se 
certificar de que não existe tecido subcutâneo a bloquear a ponta. Depois da 
infusão com soro fisiológico, faça a leitura da pressão do compartimento.

Para outras aplicações:
Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul 
durante aproximadamente um segundo até que no LCD seja apresentado  
«00 mm» (Figura 1).

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg antes de o ligar aos acessórios para 
evitar uma pressão inicial incorreta. A exceção a este passo de sequência é 
com aplicação de pressão compartimental.

Consoante a aplicação, ligar um acessório (por exemplo, a seringa de lavagem, 
torneira, extensão ou tubagem IV) na porta Luer Lock fêmea proximal do 
Compass UniversalHg (Figura 2).

Consoante a aplicação, ligar a extremidade Luer Lock macho distal do Compass 
UniversalHg a um acessório (por exemplo, agulhas, lúmen distal de um cateter 
venoso central, conjunto de extensão ou válvula sem agulha em contacto com 
o doente) (Figura 3).

A pressão é exibida no LCD do Compass UniversalHg (Figura 4).

Se o procedimento assim o ditar, introduzir o fio-guia (até 0,096 cm
de diâmetro) através da porta para fios-guia do Compass UniversalHg e                                               
no vaso (Figura 5). Os fios-guia mais pequenos poderão exigir a utilização da 
ferramenta de introdução de fio-guia que acompanha o suporte do fio-guia.

Desligar e recalibrar o dispositivo
Pressionar o botão três vezes numa sequência «PRESSIONAR - PRESSIONAR - 
MANTER PRESSIONADO» (ou seja, pressionar o botão rapidamente duas vezes 
seguidas e depois à terceira manter o botão pressionado até o dispositivo se 
desligar). Para recalibrar e repor o dispositivo a zero, abrir o dispositivo para a 
atmosfera e pressionar o botão de energia até aparecer «00 mm» no visor.

Para obter instruções completas e avisos, consulte as instruções de utilização 
que acompanham o dispositivo.
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