
PLAATSEN. 
AANDRUKKEN. 
AFDICHTEN.
VEILIG AFGEDICHT – IMMUUN TEGEN DE WEERSELEMENTEN
De SAM® Chest Seal is ontworpen om open borstwonden 
onder de meeste omstandigheden af te dichten en opnieuw 
af te dichten. Na een eenvoudige, snelle aanbrenging blijft 
de SAM® Chest Seal onverbiddelijk kleven – bij extreme hitte 
of koude en onder alle weersomstandigheden. Voldoet aan 
de voorkeurskenmerken van de CoTCCC.

TRUFLOW™-VENTIEL 
Dankzij het ventiel op de rigide, verhoogde welving van de SAM® Chest Seal 
kan lucht in één richting vanuit de borstholte stromen, ongeacht de druk 
die wordt uitgeoefend. Grote zijopeningen beperken inwendige blokkering 
door bloedstolsels of weke delen tot een minimum. Zelfs tijdens transport 
of het dragen van zwaar lichaamspantser laat het TRUFLOW™-ventiel lucht 
ontsnappen.

SUPERIEUR HYDROGEL KLEEFMIDDEL 
Medische professionals hebben al heel lang een kleefmiddel nodig dat 
sterk genoeg is om een wond af te dichten die bedekt is met zweet, bloed, 
haar, zand, water en dergelijke. Het superieure hydrogel kleefmiddel blijft 
onder deze omstandigheden niet alleen kleven, maar zelfs nadat de SAM® 
Chest Seal verwijderd is om de wond te ontluchten, dicht hij de wond 
opnieuw af. 
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PRODUCTSPECIFICATIES

ONTWORPEN OM LEVENS TE BEHOUDEN   

VERPAKTE  
AFMETINGEN 

Hoogte: 25,4 cm (10 inch) 
Breedte: 16 cm (6,3 inch) 
 

 

SPECIFICATIES

Eén lipje of beide lipjes kunnen 
worden gebruikt om het aanbrengen, 
lostrekken en verwijderen van het 
verband te vergemakkelijken. 
Verwijder het verband volgens 
het standaardprotocol voor 
verwijdering van verbanden. 

VERKRIJGBARE MODELLEN

Combo (CS062014) - x1 verband met ventiel, x1 verband 
NSN-nr.: 6510-01-656-8718       zonder ventiel

Met ventiel 2.0 (CS062013) - x1 verband met ventiel 
NSN-nr.: 6510-01-658-7745

Zonder ventiel (CS062011) - x2 verband zonder ventiel, pad 
NSN-nr.: 6510-01-621-1129

Met ventiel (CS062010) - x1 verband met ventiel, dop, pad 
NSN-nr.: 6510-01-606-7097

SAM Medical Products®

27350 SW 95th Ave, Ste 3038
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* De grootte en het gewicht kunnen al naargelang de configuratie en het fabricageproces variëren.  
SAM® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen. 
©2017 SAM Medical Products. Alle rechten voorbehouden.
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OVALE AFDICHTING
Dankzij de ovale vorm van dit verband, dat groter is dan andere 
occlusieve verbanden, wordt een zo groot mogelijk gebied afgedicht 
en dankzij de transparantie, elasticiteit en vervormbaarheid blijft het 
verband doeltreffend kleven. 

TWEE AANBRENGLIPJES 
Met de lipjes is het kleefverband gemakkelijk goed aan te brengen en te 
verwijderen en kan de wond ontlucht en opnieuw afgedicht worden. 

VERSTEVIGDE GEL 
De sterke hydrogel blijft kleven bij aanwezigheid van bloed, haar, 
zweet en zand, ook bij onderdompeling in water.

TRUFLOW™-VENTIEL 
Dankzij het verstevigde, gewelfde ventiel kan de lucht in één richting 
vanuit de borstholte stromen, ongeacht de positie van de patiënt, zodat 
er geen lucht kan binnendringen en inwendige blokkering door bloed, 
stolsels of weke delen wordt verminderd. 
(verkrijgbaar bij CS062013, CS062014, CS062010) 

 

DUNNE LAAG MET RAND 
De dunne laag met rand weerstaat wegtrekken of loslaten, zodat een 
geduchte afdichting in stand blijft.

NACHTZICHT GEOPTIMALISEERD 
Omdat de verpakking, de pouch, het schutblad van het verband, en de 
lipjes geoptimaliseerd zijn voor nachtzicht, bieden ze een ideaal contrast 
zodat ze zichtbaar zijn bij normaal licht, bij omstandigheden bij weinig 
licht en bij nacht (bij gebruik van een nachtzichthulpmiddel).

TRUFLOW™-VENTIEL MET DOP 
Dankzij het ventiel op de verstevigde, verhoogde welving kan lucht 
in één richting vanuit de borstholte stromen, ongeacht de positie van 
de patiënt, zodat binnendringing wordt voorkomen en inwendige 
blokkering door bloed, stolsels of weke delen wordt verminderd. 
Verwijder de dop om het TRUFLOW™-ventiel te activeren.  
(verkrijgbaar bij CS062010; niet afgebeeld)
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VERPAKKING 

STERIELE AFDICHTING 
Beperkt de binnendringing van mogelijk 
schadelijke pathogenen tijdens het 
aanbrengen tot het minimum. 

TREK-/SCHEURVERPAKKING 
De verpakking van de SAM® Chest Seal 
is snel en gemakkelijk te openen door 
hem aan de lipjes los te trekken of 
langs de plaatsen met visgraat-
markering open te scheuren.

HOUDBAARHEID  
VAN 6 JAAR 
Dankzij zijn 
toonaangevende  
houdbaarheid is de  
SAM® Chest Seal altijd  
klaar wanneer u hem  
nodig hebt. 

Zonder ventiel

 

Met ventiel
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