
Thopaz+™

BÄTTRE RESULTAT OCH  
EFFEKTIVARE VÅRD – KLINISKT BEVISAT 

Förbättrar resultat

–  Enhetlig sjukhuspraxis/enhetliga  

sjukhusprotokoll

–  Förkortad behandlingstid med  

thoraxdränage

–  Förkortad sjukhusvistelse

–  Sänkta vårdkostnader 

Effektiviserar vården

–  Förbättrad “inter-observer  

agreement”  tack vare noggrann  

övervakning av luftläckage

– Förenklade ronder

– Bättre planering av utskrivning

Precious life – Progressive care



Medicinsk sugteknik  

för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

Lokal kontakt

Direkt överblick över viktiga funktioner

– Kompakt, bärbar vakuumkälla
– Reglerat tryck nära patientens bröstkorg
–  Digital skärm som visar luftläckage,  

vätskeproduktion och tryck
–  Meddelanden om systemstatus och  

indikator för kateterocklusion 
– Dataregistrering och överföring till PC

Medelas thoraxdränagebehandling ger signifikant lägre vårdkostnader 1–5 

Medelas Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling. I motsats till analoga system reglerar det tysta 
Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data 
har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård. 

Systemet gör det möjligt att applicera ett optimalt tryck vid postoperativ thoraxdränagebehandling och ger en objektiv och 
tillförlitlig övervakning av patientens status. Som ett resultat av detta kan vårdtiden på sjukhuset minskas med åtminstone 
1 dag 1, 2, 6, 7, vilket även minskar vårdkostnaderna i motsvarande mån 1–5.

Patientens upplevelse av behandlingen blir mer positiv tack vare den förbättrade rörligheten som Thopaz+ erbjuder.  
Vårdpersonalens arbete underlättas genom direkt nedladdning av data från Thopaz+ till dator, där data sedan kan läggas  
in i elektroniska patientjournaler.

Läs mer om Medelas thoraxdränagesystem http://www.medela.com/SE/sv/healthcare/
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