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Medela lanceert Thopaz+ 

Medela Healthcare kondigt met trots de lancering van Thopaz+ aan. Dit mobiele en digitale 

thoraxdrainagesysteem voorziet thoracale en cardiologische professionals in de gezondheidszorg 

van de belangrijkste therapeutische indicatoren die nodig zijn voor thoraxdrainagebeheer, 

waaronder nauwkeurige en objectieve gegevens over luchtlekken, vloeistofvolume en pleuradruk. 

Met behulp van de nieuwste digitale technologie voor het verstrekken van deze gegevens, 

kunnen artsen met meer zekerheid tot een besluit komen over het tijdstip waarop 

thoraxdrainslangen, die zijn ingebracht na cardiothoracale chirurgie, moeten worden verwijderd. 

Thoraxdrains worden na de operatie ingebracht voor het afvoeren van lucht en vloeistoffen ter 

voorkoming van pneumothorax . Met het Thopaz+ afvoer- en controlesysteem zorgt de kortere 

duur tot het verwijderen van de thoraxdrain voor een revolutionering van de postoperatieve zorg 

voor de patiënt en voor eerdere mobiliteit en ontslag uit het ziekenhuis. Dankzij de in de 

Thopaz+ toegepaste digitale technologie kunnen real-time gegevens worden verzameld en 

opgeslagen. 

In de meest recente klinische studie (Annals of Thoracic Surgery, juni 2014; artikel online 

beschikbaar; Cecilia Pompili et al.) worden de prestaties van de voorganger van 

Thopaz+ vergeleken met traditionele drainageapparaten die worden ingezet bij patiënten die een 

pulmonale lobectomie of segmentectomie hebben ondergaan. In de gerandomiseerde studie 

werden twee patiëntengroepen opgenomen, met als doel de prestaties van het apparaat (191 

patiënten) te beoordelen ten opzichte van traditionele drainageapparatuur (190 patiënten). De 

studie is uitgevoerd op onze vier onderzoekslocaties in Italië, de VS, het Verenigd Koninkrijk en 

China over een periode van een jaar. Gezien het feit dat de basisprincipes van luchtlekbeheer bij 

Thopaz en Thopaz+ ongewijzigd zijn gebleven, kunnen de klinische resultaten waargenomen in 

deze studie met elkaar vergeleken worden. 

De bevindingen van Pompili et al. tonen de superieure prestaties van het digitale apparaat aan, 

met een beduidend kortere luchtlekduur (1,0 versus 2,2 dagen); kortere plaatsingsduur van de 

thoraxdrain (3,6 versus 4,7 dagen); en een kortere duur van de ziekenhuisopname (4,6 versus 

5,6 dagen). Naast het vergaren van objectieve gegevens werd de patiënttevredenheid door 

middel van een vragenlijst vastgesteld. De studie concludeert dat patiënten die werden 

aangesloten op digitale thoraxdrainage, waardering hadden voor het superieure comfort, de 

draagbaarheid en het gebruikersgemak van het apparaat. 

Gezien de verschillende stelsels van gezondheidszorg en terugbetalingsmodellen die in deze vier 

landen worden gebruikt, zijn er geen gedetailleerde financiële gegevens beschikbaar. Het spreekt 

echter voor zich dat een korter ziekenhuisverblijf duidelijk lagere totale behandelkosten inhoudt. 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.annalsthoracicsurgery.org%2Farticle%2FS0003-4975%2814%2900796-6%2Fabstract&esheet=50885096&newsitemid=0&lan=nl-NL&anchor=artikel+online+beschikbaar&index=1&md5=2510b4c7602a3b1b411eca2d474afdf8
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.annalsthoracicsurgery.org%2Farticle%2FS0003-4975%2814%2900796-6%2Fabstract&esheet=50885096&newsitemid=0&lan=nl-NL&anchor=artikel+online+beschikbaar&index=1&md5=2510b4c7602a3b1b411eca2d474afdf8


De resultaten van deze eerste multicenter-studie van dit digitale thoraxdrainagesysteem van 

Medela, tonen een globale consistentie tussen de verschillende centra aan. De auteur, Dr. 

Alessandro Brunelli, zegt het volgende over deze studie: "De analyse toonde consistente 

bevindingen tussen de verschillende deelnemende centra aan. Deze interessante en nieuwe 

informatie bewijst de algemene werkzaamheid van het apparaat." 

De co-auteur van de onderzoekspaper, professor Frank Detterbeck, beaamt dit: "Deze 

gerandomiseerde studie constateert een statistisch significant kortere duur van het 

ziekenhuisverblijf met een hele dag, toe te schrijven aan het gebruik van het Thopaz digitale 

thoraxdrainagesysteem." 

 

Medela ESTS lunchsymposium 

De klinische implicaties van deze bevindingen werden op 16 juni jl. besproken tijdens het 

lunchsymposium van de 22e Europese Conferentie over Algemene Thoraxchirurgie in 

Kopenhagen, georganiseerd door Medela. Dit evenement is het jaarlijkse congres van 

de European Society of Thoracic Surgeons (http://www.ests.org/) en biedt een platform voor 

artsen en spelers binnen de medische technologie-industrie voor het delen en bespreken van hun 

nieuwste bevindingen en inzichten. 

Tijdens het lunchsymposium presenteerden de onafhankelijke, samenwerkingspartners van 

Medela de bevindingen van hun onderzoeksstudies die mede als basis hebben gediend bij het 

ontwikkelen van Thopaz+. Voorts werden voorlopige data over de medische werkzaamheid en 

veiligheid, evenals voordelen voor de patiënt en economische voordelen van 

Thopaz+ beschreven door de volgende belangrijke opinieleiders: 

 Dr. Thomas Kiefer, Klinikum Konstanz, Duitsland. 

 Dhr. Kostas Papagiannopoulos, St James's Hospital, Leeds, VK 

 Dhr. Alessandro Brunelli, St James's Hospital, Leeds, VK 

 Prof. Frank Detterbeck, Yale University, VS 

Op dit moment worden er breedschalige klinische studies uitgevoerd bij toonaangevende centra 

en eind 2014 zullen er klinische gegevens beschikbaar zijn als aanvulling op de bevindingen over 

het Thopaz+ apparaat die tijdens het lunchsymposium werden gepresenteerd. 

Over Medela 

Medela is in 1961 opgericht door Olle Larsson en heeft het hoofdkantoor in Baar te Zwitserland. 

Medela is eigendom van de Larsson-Rosenquist Family Foundation en blijft groeien onder leiding 

van de familie Larsson. Medela concentreert zich op twee divisies: 'Breastfeeding', 

toonaangevend in de ontwikkeling en productie van borstvoedingsproducten; en 'Healthcare', 



gericht op de ontwikkeling en productie van zeer innovatieve medische vacuümtechnologische 

oplossingen. 

Medela verricht fundamenteel onderzoek samen met vooraanstaande wetenschappers, medische 

professionals en universiteiten, en maakt gebruik van deze onderzoeksresultaten bij het 

ontwikkelen van haar producten. Medela heeft 17 vestigingen in Europa, Noord-Amerika en Azië, 

en distribueert haar producten samen met onafhankelijke partners in meer dan 90 landen. Het 

bedrijf telt ongeveer 1500 medewerkers wereldwijd, waarvan er 330 in Zwitserland werkzaam 

zijn.  
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Links: 

Thopaz+ website: http://www.thopazplus.com/ 

Annals of Thoracic Surgery: http://www.annalsthoracicsurgery.org/article/S0003-4975(14)00796-

6/abstract 
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