
Skontaktuj się z nami lub z lokalnym przedstawicielem, aby uzyskać dodaktowe informacje

System do drenażu klatki piersiowej

Materiały eksploatacyjne Akcesoria

Dane techniczne

kg

CLA
SS

Wydajność

5 L/min.

Podciśnienie
- 10 kPa
- 75 mmHg
- 100 mbar/cmH²O

Waga (bez kanistra)

1 kg
2,2 Ibs

Unikalna technologia „press & shake”
to higiena i oszczędność

Zwycięzca w kategorii 
„Best Product to improve 
the Patient Pathway” w 2011 roku 
w konkursie Building Better 
Healthcare Awards w Wielkiej Brytanii. 
Więcej informacji na ten temat 
www.medela.com

Bezcenne życie – Opieka przyszłości

Stacja dokująca

Thopaz jest wyposażony 
w stację dokującą, która może 
być umieszczona na płaskiej 
powierzchni albo zawieszona 
na standardowej szynie lub 
stojaku za pomocą zacisku. 
Bardziej mobilni pacjenci 
mogą korzystać z paska, 
który można wygodnie 
przewiesić przez ramię, 
pozostawiając wolne ręce.

Dreny do Thopaza

Dren do pacjenta ma dwa 
kanały: jeden do pomiaru 
i monitorowania ciśnienia
i drugi do odprowadzania 
wydzieliny.
Co 5 minut dren przepłukuje 
się niewielką ilością 
powietrza, aby uniknąć 
zatkania kanału 
i przerwania leczenia.

Kanistry do Thopaza

Do zbierania płynów Thopaz 
oferuje trzy jednorazowe 
pojemniki o pojemności 
300 ml, 800 ml i 2 litry 
ze środkiem żelującym lub bez. 
Innowacyjna technologia
„press & shake” pozwala na 
uwolnienie go do pojemnika 
oraz dokładne oszacowanie 
ilości płynu dopóki zbiornik 
się nie zape łni.
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Thopaz™

ZAAWANSOWANA TERAPIA W POŁĄCZENIU
Z PROSTOTĄ UŻYTKOWANIA



Thopaz
Funkcjonalność, prostota oraz obiektywne dane

Wczesne uruchamianie pacjenta ułatwia szybszy powrót do zdrowia 
po operacji.

Thopaz jest lekki i kompaktowy. Zintegrowane źródło ssania i akumulator 
umożliwiają pacjentowi korzystanie ze swobody poruszania się 
zamiast konieczności podłączenia do ssania ściennego. Wczesne chodzenie 
może przyczynić się do szybszego wyzdrowienia i skrócenia długości pobytu 
w szpitalu.

Obiektywne dane ułatwiają podejmowanie decyzji w zakresie 
prowadzenia drenażu

Thopaz dostarcza cyfrowych danych w czasie rzeczywistym i prezentuje 
24-godzinny trend przecieku powietrza. Dane ciśnienia i przepływu z procesu 
terapii mogą być przeniesione do komputera i dołączone do dokumentacji 
pacjenta. Stałe rejestrowanie danych z terapii umożliwia lekarzowi prowadzenie 
drenażu w sposób obiektywny, dostarczając pewności w podejmowaniu decyzji 
o bezpiecznym usunięciu drenu. Funkcja ta może prowadzić do zmniejszenia 
liczby prześwietleń klatki piersiowej i pozwala na wcześniejsze odłączenie 
pacjenta.

Lekki i poręczny system

Obiektywne dane dotyczące terapii

Prosty do wymiany kanister

Thopaz wyznacza nowe standardy w terapii drenażu klatki piersiowej. Ten kompaktowy system zapewnia uregulowanie 

podciśnienia bardzo blisko klatki piersiowej pacjenta, w oparciu o wielkość przecieku powietrza. Urządzenie monitoruje 

przeciek powietrza i dostarcza ssanie niezbędne do utrzymania podciśnienia, określonego i ustalonego przez lekarza 

prowadzącego. Cyfrowy wyświetlacz prezentuje obiektywne dane w czasie rzeczywistym oraz 24-godzinny wykres 

przecieku powietrza, co pozwala na łatwe monitorowanie postępów leczenia. Ustawienie i obsługa Thopaza są bardzo 

proste, a doskonale zaprojektowane akcesoria jeszcze zwiększają komfort tego lekkiego systemu.

Thopaz oferuje postępową, innowacyjną terapię, która pozwala lekarzom i personelowi szpitalnemu na obiektywne 

monitorowanianie przecieku powietrza, pomagając szybko i obiektywnie podjąć decyzję o prowadzeniu drenażu 

klatki piersiowej – co potencjalnie przekłada się na zmniejszenie kosztów dla szpitala.

eb ac f              d a  Wyświetlacz cyfrowy

b  Mała, cicha pompa ssąca

c  Kanister jednorazowy 
(300 ml, 800 ml i 2 litry)

d  Gniazdo zasilacza

e  Port USB do transferu danych

f  Dwukanałowy dren do pacjenta

Zalety

Thopaz to mały, kompaktowy system, który oferuje wiele korzyści dla pacjentów, lekarzy i personelu 
pielęgniarskiego, takich jak:

 –  Nieograniczona mobilność pacjenta może sprzyjać szybszemu powrotowi do zdrowia.

 – Obiektywne pomiary w czasie rzeczywistym oraz dane pokazujące zmiany wielkości przecieku w czasie, dostarczają 
rzetelnych informacji, pozwalając w odpowiednim czasie podjąć decyzję o tym, kiedy usunąć dren.

 – Ciągły monitoring pacjenta zapewnia spokojną pracę.

 – Łatwe ustawienie i obsługa pomagają personelowi szpitala w ich codziennych obowiązkach.

„Wyrażenie przecieku powietrza w ml / min ... i zdolność do rejestrowania 
i pobierania danych pozwala wystandaryzować prowadzenie drenażu 
przez różnych lekarzy i instytucje, co przekłada się na istotne korzyści kliniczne”.

Ujednolicona definicja będzie sprzyjać naukowemu podejściu do prowadzenia drenażu klatki piersiowej. 
Jest to wspólna propozycja ESTS, AATS, STS and GTSC. Brunelli et al. (2011). Eur J Cardiothorac. Surg.

Łatwość użycia pomaga pracownikom szpitala w ich codziennej pracy

Prosty montaż drenów i kanistrów, w połączeniu z zamkniętym systemem 
gromadzenia płynów to łatwy w użyciu, higieniczny zestaw do drenażu.
Intuicyjna funkcjonalność sprawia, że Thopaz jest prosty w obsłudze, 
a wyświetlacz obiektywnych i zapisanych danych oznacza, że lekarze nie muszą 
już oszacowywać wielkości nieszczelności. Wszystkie te funkcje ograniczają 
i uproszczają pracę personelu szpitalnego.

Ciągłe monitorowanie pacjenta zapewnia spokojną pracę

Bezpieczeństwo stosowania urządzenia Thopaz zapewniane jest przez alarmy, 
które ostrzegają personel szpitalny i wzywają do szybkiej interwencji 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Thopaz stale monitoruje 
i reguluje podciśnienie w pobliżu klatki piersiowej pacjenta, rozwiązując typowe 
problemy doświadczane przy nieregulowanych systemach drenażu takie jak: 
powstawnie syfonów, zatkań lub załamań drenów. Możliwe jest również 
umieszczenie Thopaza na poziomie klatki piersiowej pacjenta.
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