
Compass PVC para gestão da sépsis
Avalie os seus pacientes sépticos rapidamente

PRESSÃO COM PRECISÃO, 
COM SIMPLICIDADE
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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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A gestão da sépsis tornada simples

Em poucos segundos, o medidor estéril e de uso único 
Compass proporciona uma medição precisa, quantificável 
e objetiva da PVC. Introduza o cateter central, conecte 
o Compass e leia imediatamente a PVC. Não necessita 
de esperar pelo pessoal a debater-se com monitores 
suspensos, calibração, nivelamento ou preparação.

Com o medidor Compass ligado, a PVC de um paciente 
não só é medida instantaneamente, como também é 
monitorizada periodicamente, conforme necessário.

É bom para si e ótimo para os seus pacientes:  
Compass: a pressão exata tornada simples

Características do produto

•  Permite a medição da PVC após a introdução de um 
cateter central e sempre que seja necessário

• Configura-se em segundos, sem cabos ou  
 monitores externos

• Pode ser integrado rapidamente,  
 porque a formação é simples  
 e intuitiva

Os efeitos prejudiciais da sépsis nos Estados Unidos são 
surpreendentes. 

• Todos os anos, os hospitais norte-americanos recebem 
  1,6 milhões de casos de sépsis.

•  Todos os dias são registadas 700 mortes devido a sépsis 
grave e choque séptico.

•  Por cada hora de atraso no tratamento da sépsis, o risco 
de morte aumenta 7,6%.

Aproximadamente 50 - 60% dos seus pacientes com sépsis 
já têm um cateter central. O medidor Compass faz com que 
a obtenção da PVC seja rápida, fácil e acessível. As avalia-
ções capilares e ecografias cardíacas carecem de pessoal 
com formação e geram resultados variáveis. Os sistemas 
de monitorização requerem a configuração da cablagem do 
transdutor, consumindo tempo valioso da equipa. 

COM SÉPSIS, CADA MINUTO CONTA. O MEDIDOR COMPASS MEDE A PRESSÃO 
VENOSA CENTRAL (PVC) INSTANTANEAMENTE.

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

Recupere os minutos perdidos da hora de ouro
Por cada hora de atraso no tratamento da sépsis, o risco de morte aumenta 7,6%. Em poucos segundos, o 
medidor estéril e e de uso único Centurion Compass proporciona uma medição precisa e quantificável da PVC. 
É ideal para avaliar rapidamente um doente séptico e confirmar a sua decisão sobre a melhor via de tratamento.

Elimine as conjeturas e a complexidade da gestão da sépsis.


