
Compass CVD bij Sepsis
Een snelle evaluatie bij patiënten met sepsis

DUIDELIJKE DRUKMETING  
VEREENVOUDIGD.
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Controleren van sepsis vereenvoudigd

In slechts enkele seconden kan de steriele disposable 
Centurion Compass een precieze, kwantificeerbare en 
objectieve meting van de CVD leveren. Plaats de centraal 
veneuze katheter, verbindt de Compass en lees meteen 
de CVD af. Wachten op personeel die bewakingssystemen 
aansluit en kalibreert is niet nodig.

Met Compass op zijn plek, kan de CVD van de patiënt 
direct, maar ook periodiek afgelezen worden.

Goed voor u, geweldig voor uw patiënten:  
Compass, Duidelijke Drukmeting Vereenvoudigd

Producteigenschappen

• Maakt meten van de CVD mogelijk na het 
 plaatsen van een centraal veneuze katheter  
 of later daarna

• In enkele seconden te gebruiken zonder  
 kabels of externe monitoren

• Kan snel gebruikt worden,  
 omdat training eenvoudig  
 en intuïtief is.

De schadelijke effecten van sepsis in de Verenigde Staten zijn onthutsend. 

• Elk jaar zijn er 1.6 miljoen gevallen van sepsis in 
  ziekenhuizen in de VS.

•  Elke dag vallen er 700 doden door sepsis en septische 
shock.

•  Elk uur dat behandeling bij sepsis wordt uitgesteld, stijgt 
het risico op overlijden met 7.6%.

Ongeveer 50-60% van uw septische patiënten krijgen al 
een centraal veneuze katheter. Compass maakt het meten 
van de CVD snel, makkelijk en betaalbaar. Capillary refill 
controles en cardiale echografie vereisen getraind personeel 
en leveren variabele resultaten. Voor bewakingssystemen 
moeten veel draden aangesloten worden, wat waardevolle 
tijd van het personeel kost. 

BIJ SEPSIS TELT ELKE MINUUT. COMPASS MEET DIRECT CENTRAAL VENEUZE  
DRUK (CVD).

Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger voor meer  
informatie over dit product of kijk op onze website: www.medline.eu/nl

Win de verloren minuten van het gouden uur terug
Elk uur dat behandeling bij sepsis wordt uitgesteld, stijgt het risico op overlijden met 7.6%. In slechts enkele 
seconden levert de steriele disposable Centurion Compass een precieze en kwantificeerbare meting van de  
CVD. Het is ideaal om snel een septische patiënt te beoordelen en te bevestigen wat de beste behandeling is.

Stop met gokwerk en vereenvoudig het proces bij het controleren van sepsis.


