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O Compass UniversalHG é um dispositivo médico classe IIa destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. 
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. 
Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido. 
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PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL
CUHG1-INT
Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul 
durante aproximadamente um segundo até aparecer «00 mm» no visor (Figura 1).

Aviso: Ativar e calibrar o Compass UniversalHg antes de o ligar aos acessórios 
para evitar uma pressão inicial de referência incorreta.

Remover a tampa Luer proximal (Figura 1). A remoção desta tampa antes da 
calibração não afeta a leitura.

Irrigar o Compass e acessórios antes de o ligar à porta de amostragem do
cateter de Foley (Figura 2).

Ligar o Compass diretamente na porta de amostragem Luer Lock fêmea do 
cateter de Foley (Figura 3). Nota: Pode ser ligado um tubo de extensão curto 
(~ 25-51 cm) à porta de amostragem e ligação Luer Lock macho do Compass 
UniversalHg (Figura 4) para facilitar o posicionamento do dispositivo Compass na 
linha axilar média (ao nível de bexiga urinária).

Medição da pressão

Confirmar se o Compass UniversalHg está posicionado na linha axilar média (ao 
nível da bexiga urinária). No caso de doentes em posição inclinada, colocar o 
Compass na crista ilíaca na linha axilar média.

Fixar a tubagem que conduz ao dispositivo de recolha com um clampe corrediço, 
elástico ou pinça hemostática. (Figura 3 ou 4).

Infundir ~ 20 cc de soro em adultos ou a quantidade ditada pelo protocolo 
hospital dentro de 10 segundos. A infusão pode ser feita diretamente no Compass 
UniversalHg ou através de uma válvula sem agulha posicionada na porta Luer 
Lock fêmea do Compass UniversalHg (Figura 3 ou 4).

Permitir que o sistema se equilibre (alguns segundos) antes de ler a pressão.

Verificar a pressão intra-abdominal a partir dos dados de pressão indicados no 
LCD do Compass UniversalHg (Figura 5).

Registar o soro infundido na ficha do doente para ajustar a excreção de urina. 
Quando a medição estiver concluída, retirar o clampe do tubo de drenagem.

Desconectar a seringa e tapar o Compass UniversalHg com uma tampa estéril 
sem saída ou válvula sem agulha, se a válvula sem agulha já não estiver presente. 
Repetir o processo nas medições subsequentes.

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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