
Thopaz+™

VERBETERING VAN RESULTATEN EN  
STROOMLIJNING VAN DE ZORG –  
WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND. 

Verbetering van resultaten

–  Uniformiteit voor protocollen  

in ziekenhuizen

–  Kortere duur thoraxdrainage

–  Verkorte verblijfsduur in ziekenhuis

–  Verlaging van ziekenhuiskosten 

Stroomlijning van de zorg

–  Objectieve beoordeling door nauwkeu-

rige monitoring van luchtlekkage

–  Vereenvoudigde artsenvisites  

op verpleegafdelingen

– Betere ontslagplanning

Precious life – Progressive care



Medical Vacuum Technology  

for Healthcare Professionals

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lokale contactgegevens

Belangrijke kenmerken in één oogopslag

– Compact, draagbaar vacuümsysteem
–  Gereguleerde druk aan de borst van  

de patiënt
–  Digitale weergave van luchtlekkage,  

vloeistof en druk
–  Meldingen over systeemstatus  

en katheterindicator 
–  Opname van gegevens en overdracht  

naar pc

Medela’s thoracale drainagetherapie vermindert de zorgkosten significant 1–5 

Medela’s Thopaz+ zet een nieuwe zorgstandaard voor thoracale drainagetherapie. Anders dan analoge systemen regelt  
het systeem betrouwbaar de druk die op de borst van de patiënt wordt toegepast en monitort digitaal (en stil) kritische  
therapie-indicatoren. Uit klinische gegevens blijkt dat Medela’s thoracale drainagetherapie de resultaten verbetert en  
de zorgverlening stroomlijnt. 

Met dit systeem kan de optimale druk worden toegepast tijdens post-operatief thoraxdrainagemanagement, en kan de  
patiëntenstatus objectief en betrouwbaar worden gemonitord. Daardoor kan de verblijfsduur in het ziekenhuis met ten  
minste 1 dag worden verkort 1, 2, 6, 7 en dat levert de bijbehorende verlaging van ziekenhuiskosten op 1–5.

Door de mobiliteit die Thopaz+ biedt wordt de patiëntenervaring verbeterd. Voor de medische staf betekent het  
systeem meer gebruiksgemak doordat het mogelijk is om gegevens vanuit Thopaz+ rechtstreeks naar elektronische  
patiëntenbestanden te downloaden.

Lees meer over Medela’s thoracale drainagesystemen op www.medela.nl/healthcare
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