
Precious life – Progressive care

Sistema de drenagem torácica

Vencedor do “Best Product to 
improve the Patient Pathway” na 
edição de 2011 dos Building Better 
Healthcare Awards, Reino Unido. 
Mais informações em   
www.medela.com

PROPORCIOnA TRATAMenTO AVAnçADO
De FORMA SIMPLeS

Thopaz™
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Thopaz™

Funcionalidade e simplicidade com leituras objetivas

Thopaz é uma inovação em termos de terapêutica de drenagem. O sistema é compacto, garantindo uma pressão negativa, 

sob um valor predeterminado, de forma eletrônica, monitorando a fuga de ar e aplicando somente a sucção necessária 

para manter a pressão prescrita e definida pelo médico responsável. O visor fornece dados objetivos em tempo real do 

débito de ar drenado em ml/min ou l/min, bem como um gráfico do histórico de 24 horas desta fuga, facilitando o acompa-

nhamento do progresso da terapêutica. A configuração e a manipulação do Thopaz são muito simples, com acessórios de 

qualidade, acrescentando maior conforto a este sistema leve, aproximadamente 1kg, seguro e compacto.

Thopaz oferece uma terapêutica progressiva e inovadora, permitindo aos médicos e a equipe de enfermagem 

monitorar débitos de ar e líquido de forma objetiva, auxiliando o processo de tomada de decisões antecipadas e 

objetivas sobre a gestão de drenagem, o que, potencialmente, se traduz em economia.

 A  Visor digital

 B  Bomba de sucção pequena  
 e silenciosa

 c  Recipiente descartáveis  
 (0.3, 0.8 e 2 litros)

 d  Porta adaptadora

 e  Porta USB para transferência  
 de dados para PC

 f   Tubo de drenagem universal  
de dupla e simples conexão

Vantagens

 – Mobilidade ilimitada do paciente pode promover um processo de tratamento rápido;
 – Leituras objetivas em tempo real e arquivo de dados de fuga de ar, ajudam nas decisões terapêuticas;
 – Funções importantes de monitoração trazem segurança para a terapêutica;
 – Configuração e operação fáceis simplificam o uso por parte da equipe de saúde;



A mobilização precoce do paciente facilita a recuperação rápida  
no Pós-operatório.

Thopaz é leve e compacto. Com uma fonte de sucção integrada e uma bateria 
recarregável, os pacientes têm liberdade de movimento, sem precisarem per-
manecer ligados em um sistema de sucção de parede. A saída precoce do leito 
contribui diretamente na aceleração do processo de recuperação, reduzindo, 
consecutivamente o tempo de internação.

Dados objetivos permitem tomada de decisão precisa para gerir a terapia 
de drenagem torácica.

Thopaz providencia dados digitais em tempo real e uma tendência da fuga de 
ar em período de 24 horas. Os dados referentes à pressão e a fuga de ar du-
rante o tratamento podem ser transferidos para um PC e incluídos nos registros 
do paciente. Dados do tratamento registrados continuamente permitem ao  
médico gerir fugas de ar de forma objetiva, para que possa tomar decisões 
quanto à remoção do dreno torácico. essa possibilidade pode reduzir o núme-
ro de radiografias e permitem a alta precoce do paciente.

Funções de monitoração resultam em segurança para a terapêutica e 
equipe clínica.

As potencialidades do Thopaz, em termos de segurança, incluem alarmes, 
estes que alertam a equipe clínica para uma intervenção imediata em caso de 
ocorrência de irregularidades. Thopaz monitora e regula continuamente a  
pressão negativa, sendo eficaz na resolução de problemas comuns em drena-
gem torácicas, tais como sifões e obstruções.

“A expressão da fuga de ar em ml/min... e a capacidade de registrar e 
coletar informação torna possível padronizar a gestão da drenagem torá-
cica entre vários cirurgiões e instituições, o que se traduz em vantagens 
clínicas importantes”.

Consensus definitions to promote an evidence-based approach to manage-
ment of the pleural space. A colloborattive proposal bh eSTeS, AATS, STS and 
GTSC. Brunelli et al.(2011). eur J Cardiothorac. Surg.

Apoio simplificado para equipe clínica em seu trabalho diário.

A montagem fácil da linha de drenagem combinada com a coleta fechada de 
fluídos oferece a equipe de saúde um sistema de drenagem prático, higiênico  
e seguro.  
A funcionalidade intuitiva torna o Thopaz um sistema simples de operar.  
O registro objetivo de fuga de ar facilita a tomada de decisão pelo médico,  
e, em conjunto, estas propriedades reduzem e simplificam o trabalho do 
pessoal clínico.

Sistema prático e leve

Dados objetivos sobre a terapêutica

Troca simples do recipiente
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Sem recipiente

  

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals
Por favor, contate-nos ou a seu representante local local Medela.

Consumíveis Acessórios

Dados técnicos

baixo fluxo

5 L/min.

Baixo vácuo
- 10 kPa
- 75 mmHg
- 100 mbar/cmH2O

1 kg
2,2 Ibs 

Contato local:

A tecnologia única press  & shake proporciona 
o descarte higiênico e barato de recipientes.

Linha de drenagem

As linhas de drenagem são for-
necidas com lúmen duplo: um 
para medir e monitorar a pres-
são e o outro para coleta de 
secreções. A cada 5 minutos, 
a linha de coleta é enxagua-
da com um pequeno volume 
de ar, evitando obstruções, 
substituições e interrupção do 
tratamento.

Recipiente de coleta  
de fluído Thopaz

Para coletar fluidos, Tho-
paz oferece três recipientes 
descartáveis (canisteres), 
com capacidades de 0.3, 0.8 
e 2 litros respectivamente, 
com ou sem solidificante. A 
inovadora tecnologia press e 
shake permite uma liberação 
do solidificante, se assim for 
solicitado, fazendo com que 
o líquido coletado se transfor-
me em gel, assegurando um 
descarte higiênico, mais leve 
e seguro.

Estação de acoplagem

A estação de acoplagem que 
acompanha Thopaz pode ser 
colocada numa superfície de 
nível ou acoplada numa calha 
padrão ou em um dispositivo 
de fixação. Para que usufruam 
de maior mobilidade, os pa-
cientes podem usar a alça de 
transporte ao ombro, perma-
necendo com as mãos livres.

press&
shake 
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International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 (0)41 769 51 51  
Fax  +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch  
www.medela.com


