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Opatrunek Sam Chest Seal wentylowy
 

Cena: 129,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent SamMedical

Opis produktu
 

Opatrunek Sam Chest Seal wentylowy

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej.

Opatrunek przeznaczony do opatrywania penetracyjnych (otwartych) ran klatki piersiowej, stanowiących sytuację zagrażającą życiu
wskutek możliwości powstawania odmy prężnej.

Sam Chest Seal charakteryzuje się trwałym i szczelnym przyleganiem do skóry pokrytej krwią, piaskiem, włosami, potem lub wodą.
Materiałem klejącym plastra uszczelniającego jest środek hydrożelowy umożliwiający wielokrotne odklejanie i przyklejanie plastra, co
pozwala na wentylowanie rany.

Użytkownicy produktu Sam Chest Seal docenią też zapewne dużą powierzchnię krycia plastra, a także obecność w opakowaniu jałowej
poduszeczki (12,7 mm x 22,9 mm) wykonanej z szybko i silnie chłonącego materiału, umożliwiającej oczyszczenie rany przed
zaklejeniem. Wchłania ona 151ml płynu w pięć sekund.

Opatrunek wyposażony jest w zastawkę (zawór) jednokierunkową.
Zawór jednokierunkowy zapewnia łatwe odprowadzanie powietrza z rany w klatce piersiowej, a jednocześnie nie wpuszcza powietrza do
wnętrza rany. Zawór ma konstrukcję zapobiegającą jego wewnętrznemu zablokowaniu np. przez elementy oporządzenia taktycznego.
Zawór jest uruchamiany przez zdjęcie specjalnego korka, opatrunek działa wtedy, jako opatrunek uszczelniający z zastawką o
jednokierunkowym przepływie.
Ponowne założenie korka zatrzyma działanie zastawki jednokierunkowej, opatrunek jest wtedy szczelny, nieprzepuszczalny dla
powietrza i funkcjonuje jak zwykły opatrunek uszczelniający na klatkę piersiową.

Dla umożliwienia stosowania produktu w każdych warunkach został on opracowany w taki sposób, aby był widoczny przez urządzenia
noktowizyjne. Zarówno opakowanie jak i sam plaster są wyraźnie widoczne przez noktowizor przy zerowym oświetleniu.
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Opatrunek pakowany próżniowo dla zmniejszenia rozmiarów i wagi opatrunku.

W każdym opakowaniu znajdują się:

jeden owalny opatrunek o wymiarach: 23,4cm x 19,3cm (całkowita powierzchnia obejmowana przez opatrunek: 274cm2)
jedna jałowa poduszeczka chłonna o wymiarach: 12,7x22,8cm

Sam Chest Seal spełnia najnowsze wymagania TCCC dotyczące opatrunków do opatrywania ran klatki piersiowej.

Ulotka informacyjna o produkcie ogólna
Więcej o opatrunku Sam Chest Seal
Ulotka informacyjna SAM Chest Seal wentylowy
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