
Thoracic Drainage System

Precious life – Progressive care

Thopaz™

VOOR GEAVANCEERDE, 
 ONGECOMPLICEERDE BEHANDELING



Thopaz™

Functie en eenvoud door objectieve informatie

Thopaz tilt thoraxdrainage naar een hoger niveau: Het compacte systeem zorgt voor gereguleerde negatieve druk vlakbij 

de borst van de patiënt, op basis van de luchtlekkage. Thopaz monitort de luchtlekkage en zuigt alleen wanneer dit nodig 

is om de voorgeschreven, ingestelde negatieve druk te handhaven. Het digitale display toont objectieve gegevens van  

de luchtlekkage in real time en op historische 24-uurs basis, waardoor de voortgang van de behandeling eenvoudig te 

 volgenis. Thopaz is gemakkelijk aan te sluiten en te gebruiken. Slim ontworpen accessoires maken het systeem nog 

 comfortabeler in gebruik.

Thopaz maakt het voor artsen en verplegend personeel mogelijk het luchtlek te monitoren op basis van objectieve 

gegevens. Hierdoor zijn zij in staat om tijdig beslissingen nemen over de benodigde behandeling – met mogelijke 

kostenbesparing voor het ziekenhuis als gevolg.

e
b ac f              g             d a  Digitale display

b  Kleine, stille vacuümpomp

c  Disposable opvangpot  
(0.3, 0.8 en 2 L)

d  Netstroom adapter poort

e  USB poort voor data overdracht

g  Monsterpoort

  
Voordelen

 – Onbeperkte mobiliteit van de patiënt kan bevorderend werken voor het genezingsproces.
 – Objectieve metingen in real time en het overzicht van de voorgaande metingen gedurende de behandeling,  
geven betrouwbare informatie die het besluit om de drain eerder te verwijderen kan ondersteunen.

 – Belangrijke controlefuncties – een geruststellende gedachte.
 – De eenvoudige installatie en bediening zorgen voor gebruiksgemak voor het verplegend personeel.



Snelle mobilisatie van de patiënt bevordert het genezingsproces na een 
 operatie

Thopaz is licht en compact. Dankzij de geïntegreerde vacuümbron en de 
 oplaadbare accu kunnen patiënten rondlopen, een groot voordeel ten opzichte  
van het gebruik van het centraal vacuüm. Snelle mobilisatie kan een belangrijke 
rol spelen in de bevordering van het genezingsproces en het verkorten van de 
verblijfsduur in het ziekenhuis.

Objectieve informatie helpt bij besluitvorming met betrekking tot de 
 behandeling

Thopaz toont u digitale real time informatie en een grafisch overzicht van de metingen 

gedurende de afgelopen 24 uur. De verzamelde informatie over de druk en flow kan 

overgezet worden naar PC en zo opgenomen worden in het patiëntdossier. Voortdurende 

opslag van behandelingsgegevens maakt het voor de arts mogelijk om luchtlekkage 

objectief te beoordelen, wat een enorm voordeel biedt bij het nemen van een veilig 

besluit over het voortzetten of beëindigen van de thoraxdrainage. Ook leidt dit mogelijk 

tot een vermindering van het aantal nodige röntgenfoto´s en tot een eerder ontslag van  

de patiënt.

Handig en lichtgewicht systeem

Objectieve gegevens over de 
behandeling

Eenvoudige vervanging van de 
opvangpot

„Door de weergave van de luchtlekkage in ml/min … en de mogelijkheid  
om informatie weer te geven en op te vragen, is het mogelijk thoraxdrain-
management te standaardiseren voor verschillende chirurgen en instituten. 
Dat biedt belangrijke medische voordelen.”

Volgens een gemeenschappelijk voorstel van ESTS, AATS, STS en GTSC moet 
er worden gestreefd naar een behandeling van de pleurale holte die op concrete 
informatie is gebaseerd. Brunelli et al. (2011). Eur J Cardiothorac. Surg.

Het gebruiksgemak vereenvoudigt de dagelijkse werkzaamheden van het 
medisch personeel

Het gemak waarmee de slangenset en de opvangpot van Thopaz zijn aan te 
sluiten, gecombineerd met het gesloten vochtopvangsysteem biedt artsen en 
verplegend personeel een eenvoudig, hygiënisch drainagesysteem. Door de 
intuïtieve functionaliteit is Thopaz eenvoudig te bedienen, en door de weergave 
van objectieve, vastgelegde informatie hoeven artsen de omvang van de 
luchtlekkage niet langer te schatten. Deze eigenschappen vereenvoudigen het 
werk van artsen en verplegend personeel.

Belangrijke controlefuncties – een geruststellende gedachte

Thopaz is uitgerust met een geïntegreerd alarmsysteem dat het verplegend 
personeel erop attendeert dat er mogelijk ingegrepen moet worden. Hierdoor 
kunnen zij tijdig reageren. De negatieve druk wordt dicht bij de borst van de 
patiënt gereguleerd, waarbij de dubbellumen slangenset helpt bij het signaleren 
van mogelijke problemen met de slang, zoals sifons, verstopping, knikken, etc. 
Dit laat het plaatsen van Thopaz op de borsthoogte van de patiënt toe.

De zorg voor patiënten wordt geoptimalieerd door grensverleggende  

 en intelligente, mobiele, digitale thoracale drainagetherapie.
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Medical Vacuum Technology  
for Healthcare Professionals

Neem voor meer informatie contact op met 
ons of met uw Medela-vertegenwoordiger.

  

Producten voor eenmalig gebruik Accessoires

Local contact:

De unieke druk & schudtechniek maakt
hygiënische en rendabele verwijdering
van opvangpotten mogelijk.

Laadstation

Thopaz wordt geleverd met een 

laadstation voor plaatsing op een 

egaal oppervlak of kan worden 

bevestigd met een klem aan een 

railing of infusstandaard. 

Patiënten die al wat mobieler zijn 

kunnen het apparaat met de 

draagriem over de schouder 

hangen; op die manier houden 

ze hun handen vrij.

Thopaz slangen

De slangen met dubbel lumen van

het systeem voorzien in voortduren-

de bewaking van de druk en afvoer 

van vloeistoffen en lucht. Er zijn twee 

soorten connectors beschikbaar 

(enkel of dubbel), in klein, middel-

groot of groot formaat, afhankelijk 

van de gewenste thoracale drain. 

Alle Thopaz slangconnectors 

hebben een afnamepunt om 

gemakkelijk een monster van de 

drainagevloeistof te kunnen nemen.

Thopaz opvangpotten

Voor het opvangen van vloeistof 

zijn er voor Thopaz drie disposa-

ble opvangpotten, met een 

capaciteit van 0.3 L, 0.8 L of 2 L 

met en zonder geïntegreerde 

solidifier. De innovatieve press & 

shake technologie maakt een 

on-demand afgifte van de 

solidifier en een ongehinderde 

vloeistofkwanitificering mogelijk 

totdat de opvangpot vol is.
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Railhouder

Er is een universele railhouder

leverbaar waarmee Thopaz aan

een infuusstandaard of aan een

bedrail bevestigd kan worden.

Zo zijn patiënten gemakkelijker

te vervoeren en sneller mobiel en

is het toestel beter beschermd

tijdens gebruik.

Technische gegevens
Zonder opvangpot

Low flow

5 l/min.

Low vacuum
– 10 kPa
– 75 mmHg
– 100 mbar/cmH2O

1 kg
2,2 lbs

kg
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