
 

AFDEKKEN. 
STOLLEN.
BEHEERSEN.
BLOEDING SNEL STOPPEN 
ChitoSAM™ 100 is een hoogwaardig hemostatisch verband van 
non-woven chitosan dat rechtstreeks gesponnen is van chitosan dat 
is verkregen van de schalen van schaaldieren of krabben. Ontworpen 
om dodelijke bloedingen snel te stoppen en uitermate doeltreffend 
in het gebruiksgemak. Werkt onafhankelijk van de normale 
stollingsprocessen van het lichaam. 

SPECIALE TECHNOLOGIE

GEMAKKELIJK OPEN TE SCHEUREN VERPAKKING 
Dankzij het innovatieve ontwerp van de verpakking, die waar dan ook 
opengescheurd kan worden, is ChitoSAM™ 100 vrijwel onmiddellijk 
te gebruiken.

[kahy-tuh-sam]
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*CE version shown



PRESTATIEGAASVERBAND

ChitoSAM™ 100 heeft een hemostatische prestatie die equivalent 
is aan producten die met hemostatische middelen van chitosan 
geïmpregneerd of gecoat zijn. 

HEMOSTATISCH MIDDEL VAN CHITOSAN 

In tegenstelling tot de meeste hemostatische verbanden die alleen 
een deklaag van chitosan hebben of ermee geïmpregneerd zijn, 
is ChitoSAM™ 100 vervaardigd van non-woven chitosangaas, 
rechtstreeks geweven met chitosan dat is verkregen van de schalen 
van schaaldieren of krabben.

GEMAKKELIJK OPEN TE SCHEUREN VERPAKKING 
Dankzij het innovatieve ontwerp van de verpakking, die waar 
dan ook opengescheurd kan worden, is ChitoSAM™ 100 vrijwel 
onmiddellijk te gebruiken. 

Z-GEVOUWEN 

Verkrijgbaar voor grote wonden, met de maten 7,6 cm x 1,83 m 
(3 inch x 6 ft).

EENLAAGS 

Kleinere eenlaags ChitoSAM, 10 cm x 10 cm (4 inch x 4 inch), 
kan in combinatie met traumagaasverband op wonden worden 
aangebracht.
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ONTWORPEN OM LEVENS TE BEHOUDEN   

CTS-SS-NL-02

WERELDWIJDE VERKOOP

Gratis nr. in de VS: +1 800.818.4726 
Telefoonnr. in de VS:  
+1 503.639.5474 
Faxnr. in de VS: +1 503.639.5425 
sammedical.com

PRODUCTSPECIFICATIES

VERKRIJGBARE MODELLEN CHITOSAM™ 100 (*CE) 

ChitoSAM 100 10 cm x 10 cm (4 inch x 4 inch) (CTS101-44)
ChitoSAM 100 7,6 cm x 1,83 m (3 inch x 6 ft) (CTS101-06) 

VERKRIJGBARE MODELLEN CHITOSAM™ 100 (*Non-CE) 

ChitoSAM 100 10 cm x 10 cm (4 inch x 4 inch) (CTS100-04)
ChitoSAM 100 7,6 cm x 1,83 m (3 inch x 6 ft) (CTS100-06) 

WAARSCHUWING

Niet op de ogen plaatsen. 
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SAM Medical Products®

27350 SW 95th Ave, Ste 3038
Wilsonville, OR 97070 VS

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,

2514 AP, Den Haag, Nederland

EC REP

 
SAM® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen. 
 ©2017 SAM Medical Products. Alle rechten voorbehouden.
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