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INTRA ABDOMINALE DRUK
CUHG1-INT
Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg door ongeveer één seconde op de 
blauwe knop te drukken tot er ‘00 mm‘ in het display staat (Afbeelding 1).

Waarschuwing: Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg voordat deze aan de 
accessoires gekoppeld wordt om een incorrecte basisdruk te voorkomen.

Verwijder de proximale luer dop (Afbeelding 1). Deze dop verwijderen voor de kalibratie 
is niet van invloed op de meting.

Bereid de Compass en accessoires voor op het aansluiten op de female luer lock van de 
verblijfskatheter (Afbeelding 2).

Koppel Compass direct aan de female luer lock van de verblijfskatheter (Afbeelding 3). 
Notitie: Een korte (~ 25-51cm) verlengslang kan aan de female luer lock van de katheter 
en de male luer lock aansluiting van de Compass UniversalHg gekoppeld worden 
(Afbeelding 4) om de Compass op de mid-axillaire lijn te plaatsen (ter hoogte van de 
blaas).

Drukmeting

Controleer dat de Compass UniversalHg zich op de mid-axillaire lijn bevindt (ter hoogte 
van de blaas). Voor patiënten in een hellende positie moet de Compass ter hoogte van 
de bekkenkam op de mid-axillaire lijn geplaatst worden.

Zet de slang die naar het opvangapparaat gaat vast met een klem, elastiek of 
haemostat. (Afbeelding 3 of 4).

Dien ~20cc zoutoplossing toe voor volwassenen of de juiste hoeveelheid volgens 
het ziekenhuisprotocol binnen 10 seconden. Toedienen kan direct door de Compass 
UniversalHg of door een naaldvrije afsluitdop die aangesloten is op de female luer lock 
aansluiting van de Compass UniversalHg (Afbeelding 3 of 4).

Geef het systeem tijd (een paar seconden) om een evenwicht te bereiken voordat de 
druk wordt afgelezen.

Lees de intra abdominale druk af van de meting die op het LCD van de Compass 
UniversalHg wordt weergegeven (Afbeelding 5).

Noteer de hoeveelheid toegediende zoutoplossing op de patiëntenkaart om de 
hoeveelheid uitgescheiden urine bij te stellen. Maak de afvoerslang weer los na het 
uitvoeren van de meting.

Maak de injectiespuit los en sluit de Compass UniversalHg af met een steriele dop of 
naaldvrije afsluitdop als deze er niet al op zit. Herhaal proces voor volgende metingen.

Apparaat Uitschakelen en Herkalibratie

Druk drie keer op de knop in de volgorde ’INDRUKKEN - INDRUKKEN - VASTHOUDEN’ 
(dat wil zeggen drie keer achter elkaar op de knop drukken en bij de derde keer de knop 
vasthouden tot het apparaat uit gaat). Voor herkalibratie van het apparaat op 0, stel 
het apparaat bloot aan de atmosfeer en druk op de knop tot er ’00 mm’ in het display 
staat.

Lees de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd wordt voor volledige 
instructies en waarschuwingen.
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