
Thopaz+™

POPRAWIA WYNIKI LECZENIA  
I UŁATWIA OPIEKĘ – SKUTECZNOŚĆ  
UDOWODNIONA KLINICZNIE. 

Poprawa wyników leczenia

–  Spójność praktyk i protokołów  

szpitalnych

–  Skrócony czas drenażu klatki piersiowej

–  Krótszy pobyt pacjenta w szpitalu

–  Obniżanie kosztów szpitalnych 

Łatwiejsza opieka

–  Większa porównywalność ocen dzięki 

precyzyjnemu monitorowaniu przecie-

ku powietrza

–  Uproszczony przebieg obchodów  

lekarskich

–  Usprawniony proces planowania  

wypisów ze szpitala

Precious life – Progressive care



Medyczna technologia podciśnie-

niowych systemów ssących dla 

pracowników służby zdrowia

W celu uzyskania szczegółowych informa-
cji prosimy o kontakt z nami lub lokalnym 
przedstawicielem firmy Medela.

Kontakt lokalny

Przegląd najważniejszych funkcji

– Kompaktowe i przenośne źródło podciśnienia
–  Regulacja podciśnienia przy klatce piersio-

wej pacjenta
–  Cyfrowy wyświetlacz umożliwiający monito-

rowanie płynów, podciśnienia oraz przecieku 
powietrza

–  Powiadomienia o stanie systemu oraz 
wskaźnik drożności cewnika 

–  Zapis danych i możliwość przesyłania ich  
na komputer

Terapia z zastosowaniem systemu drenażu klatki piersiowej firmy Medela znacznie  
obniża koszty opieki 1–5. 

Urządzenie Thopaz+ to zupełnie nowy standard w dziedzinie drenażu klatki piersiowej. W przeciwieństwie do analogowych 
systemów pozwala on na precyzyjną regulację podciśnienia stosowanego do drenażu oraz cyfrowe (i ciche) monitorowanie 
najważniejszych wskaźników podczas terapii. Dane kliniczne dowodzą, że urządzenie do drenażu klatki piersiowej firmy 
Medela poprawia wyniki leczenia i ułatwia opiekę nad pacjentami. 

System umożliwia zastosowanie optymalnego podciśnienia podczas prowadzenia pooperacyjnego drenażu klatki piersiowej 
oraz pozwala na obiektywne i wiarygodne monitorowanie stanu pacjenta. Dzięki temu pobyt pacjenta w szpitalu może być 
krótszy o co najmniej 1 dzień 1, 2, 6, 7, co przekłada się odpowiednio na obniżenie kosztów szpitalnych 1–5.

Mobilność urządzenia Thopaz+ zwiększa komfort pacjenta. Pracę personelu szpitalnego usprawnia możliwość pobierania 
danych z systemu Thopaz+ na komputer, a następnie dodawania ich do elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Więcej informacji na temat systemów drenażu klatki piersiowej znajduje się na stronie www.medela.pl/opieka-medyczna
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