TOURNIQUET VOOR EXTREMITEITEN

KLIKKEN.
DRAAIEN.
BEVESTIGEN.
DUURZAAMHEID BEWEZEN
Het innovatieve ontwerp van de SAM XT, ontwikkeld voor
snelle toepassing, vereist minder omwentelingen en maakt
gemakkelijkere, snellere scholing en intuïtief gebruik mogelijk.
Is duurzamer dan de MIL-STD 810G.

GEPROMOTE TECHNOLOGIE
TRUFORCE™ GESP
Speling is de belangrijkste oorzaak van foute toepassing van tourniquets.
De TRUFORCE™-gesptechnologie zorgt voor automatische vergrendeling
om vrijwel alle speling op het tourniquet uit te bannen en bestaat uit een
innovatief krachtregelingssysteem dat de vergrendeling van de tandjes
activeert.

ONTWORPEN OM LEVENS TE BEHOUDEN
TIJDBAND
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Het weerbestendige klittenbandsysteem werkt bij volledige
onderdompeling en biedt daardoor maximale zekerheid in
de zwaarste weersomstandigheden. Het buitenmateriaal is
geoptimaliseerd voor zicht in het donker.

De stang, gemaakt van geëxtrudeerde staven licht 6061-T6aluminium, biedt consistente betrouwbaarheid in vergelijking met
kunststofcomposieten.
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C-HAKEN
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TRUFLEX™ PLAAT

De duurzame constructie van nylon verdeelt de kracht als gerichte
druk voor maximale sterkte en flexibiliteit en kan zonder te breken
om kleinere extremiteiten worden gewikkeld.
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TRUFORCE™ GESP
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NAUWKEURIGE RIEM

Tourniquets met Velcro werken mogelijk niet goed als ze
nat of vuil zijn. De nauwkeurige riem is bestand tegen alle
weersomstandigheden en is gemaakt van eenlagige webbing.
De gaten op vaste afstand vergrendelen de TRUFORCE™-gesp en
vormen een consistent, efficiënt, primair beveiligingssysteem. Het
secundaire klittenbandsysteem houdt de resterende riem op zijn
plaats voor extra stabiliteit en veiligheid.

Zekert de metalen stang dankzij een intuïtief hoekig ontwerp,
waardoor de vergrendeling sneller en efficiënter gebeurt.
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METALEN STANG

PRECISIELIP

Intuïtief ontwerp maakt snellere en gemakkelijkere aanbrenging van
het tourniquet mogelijk. Het materiaal is geoptimaliseerd voor zicht
in het donker.

De innovatieve automatische-vergrendelingstechnologie activeert
de vergrendeling van de tandjes en bant zo de speling uit die
doorgaans bij alle andere toepassingen van tourniquets optreedt.

MODELLEN
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HI-VIZ ORANJE
SAM XT-C
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HI-VIZ BLAUW
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SAM XT-B
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TACTICAL ZWART
SAM XT-M
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PRODUCTSPECIFICATIES
VERPAKTE AFMETINGEN
EN GEWICHT *

Lengte: 6.3 cm (2.5 in)
Breedte: 3.8 cm (1.5 in)
Hoogte: 18.4 cm (7.25 in)
Gewicht: 108 g (3.8 oz)

EC

REP

SPECIFICATIES

VERKRIJGBARE MODELLEN**

WERELDWIJDE VERKOOP

TRUFORCE™ gesptechnologie voor
automatische vergrendeling in
riemgaten binnen het omtrekbereik:
13.9 cm - 88.9 cm (5.5 in - 35 in)

Tactical Zwart (SAM XT-M) /
NSN#: 6515-01-670-2240
HI-VIZ Oranje (SAM XT-C)
HI-VIZ Blauw (SAM XT-B)

Gratis VS: 800.818.4726
Lokaal VS: 503.639.5474
Fax VS: 503.639.5425
sammedical.com

SAM XT-M
PROVEN

REF

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP, Den Haag, Nederland

SAM Medical Products®
27350 SW 95th Ave, Ste 3038
Wilsonville, OR 97070 USA

SAM XT-C
SAM XT-B

*De grootte en het gewicht kunnen al naargelang de configuratie en het fabricageproces
variëren. **Octrooiaanvraag in behandeling
SAM® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en in andere landen
©2017 SAM Medical Products. Alle rechten voorbehouden.
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