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Introductie

De indicatie voor chirurgische behandeling van een chronisch compartimentsyndroom wordt gesteld op basis 
van anamnese en een positieve drukmeting in symptomatische spiergroepen. Recentelijk zijn de conventionele 
meetinstrumenten voor deze drukmeting van de markt gehaald. Het doel van deze In Vitro studie was om de in 
Nederland beschikbare meetinstrumenten met elkaar te vergelijken en te controleren op nauwkeurigheid.

Methode

Er zijn vier drukmeters (Compass, Stryker, Meritrans en de conventionele arterielijn) in combinatie met 22 
naalden vergeleken (88 variaties) in een experimenteel simulatiemodel (Figuur). Druk werd gecreëerd in een 
waterkolom met waterhoogte als referentiedruk. De vier drukmeters werden, steeds in combinatie met een 
identieke naald, gelijktijdig geïntroduceerd in een rubberen poort onderaan het model. De kolom werd per 
meter/naaldcombinatie drie keer gevuld en geleidelijk afgetapt, terwijl twee onderzoekers de drukwaarden 
noteerden. De gehele procedure werd herhaald met metingen in dierlijk gluteaal spierweefsel achter de poorten.



Het experimentele simulatiemodel in combinatie met de vier drukmeters. Het simulatiemodel bestond uit een 
doorzichtige cilinder, waarop vooraf afgemeten waterhoogtes waren afgetekend. Onderaan bevond zich een 
dwarse cilinder met 5 rubberen poorten, waarvan 4 werden bezet tijdens het experiment. 1. Compass 
UniversalHg; Iskus Health, Ltd., Dublin, Ierland , 2. Stryker Intracompartmental Pressure Monitor System; 
Stryker, Kalamazoo, Michigan, 3. Meritrans DTXPlus® Disposable Transducers; Merit Medical Systems, 
Jordan, Utah & IntelliVue MX500 monitor; Philips, Eindhoven, Nederland, 4. Xtrans® system; CODAN, 
Lensahn, Germany & IntelliVue MX500 monitor; Philips, Eindhoven, Nederland.

Resultaten

Alle drukmeters hadden een goede overeenstemming met de referentie druk bij de metingen met alleen water 
(Intraclass Correlatie Coëfficiënten ?0.980). Het toevoegen van dierlijk spierweefsel in de kolom gaf 
vergelijkbare resultaten voor het Stryker systeem en de conventionele arterielijn. De nauwkeurigheid van de 
Compass en de Meritrans meter liep significant terug. Excellente meetnauwkeurigheid met het spierweefsel 
werd slechts bereikt met negen van de 88 meter/naaldcombinaties.

Conclusie

De bestudeerde drukmeter/naaldcombinaties zijn allen nauwkeurig gebleken bij het meten van druk in een 
waterkolom. Alleen het Stryker systeem en de arterielijn meten de referentiedruk correct als wordt gemeten in 
spierweefsel en slechts in combinatie met enkele specifieke naalden.
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