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Pas Sam Pelvic Sling II
 

Cena: 464,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent SamMedical

Opis produktu
 

Pas Sam Pelvic Sling II

Pas do stabilizacji złamań miednicy

Pas do unieruchomienia złamań miednicy SAM SLING to pierwszy i jedyny pas, zaprojektowany w sposób zapewniający ochronę i
skuteczne unieruchomienie złamań miednicy.
W 2002 roku naukowcy w jednym z wiodących szpitali w Stanach Zjednoczonych ustalili, że optymalne ciśnienie, które pozwala na
zamknięcie niestabilnego otwartego złamania miednicy, to zakres około 150 Newton’ów.
Informacja ta okazała się bardzo cenna ponieważ pozwoliła na stworzenie opatentowanej automatycznie zatrzymującej klamry
posiadającej ząbki, które blokują klamrę w sytuacji, kiedy używa się zbyt dużej siły naciągu.

Najważniejsze cechy pasa SAM SLING:

• Opatentowana automatycznie blokująca klamra skutecznie unieruchamiająca otwarte złamania miednicy.
• Możliwość całkowitej kontroli siły zacisku.
• Konstrukcja w tylniej części pozwala na swobodne przesuwanie pasa pod ofiarą.
• Materiał przenikalny dla promieni X za wyjątkiem dwóch ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze.
• Pas jest tak wyprofilowany, że pozwala na cewnikowanie i zapewnia dostęp do jamy brzusznej i tętnic udowych.
• Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur.

Dostępny w dwóch wersjach:

kolor niebieski
kolor zielony

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.paramedyk24.pl
https://www.paramedyk24.pl/pas-sam-pelvic-sling-ii.html
http://www.aptus.pl/


 
PARAMEDYK

ul. Słoneczna 2H, 05-270 Marki
22 679 70 16

 

NSN 6515-01-509-6866

Specyfikacja techniczna:

• Pas do unieruchomienia złamań miednicy.
• Pas umożliwiający całkowitą kontrolę siły zacisku (umożliwia zamknięcie niestabilnego złamania z optymalną siłą około 150 N, w
przypadku użycia zbyt dużej siły – pow. 150 N – klamra automatyczne się blokuje).
• Możliwość przesuwania pasa pod poszkodowanym.
• Pas wykonany z materiału przenikalnego dla promieni X.
• Konstrukcja pasa umożliwia dostęp do jamy brzusznej i tętnic udowych oraz pozwala na cewnikowanie.

Więcej o pasie Sam Pelvic Sling II

 

Parametry

Wersja kolor niebieski, kolor zielony
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Galeria
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