
AANSLUITEN. 
KLIKKEN. 
BEHEERSEN.
GEMAAKT VOOR STABILISATIE 
Het SAM® Junctional Tourniquet (SJT) dient voor het stelpen van 
ernstige bloeding in de lies of oksel. Waar het wellicht niet mogelijk is 
om de gebruikelijke tourniquets toe te passen, kan het SJT in minder 
dan 25 seconden worden aangebracht, om bloeding te stelpen en 
bekkenfracturen te immobiliseren.

SPECIALE TECHNOLOGIE

TARGET COMPRESSION DEVICE 
Het Target Compression Device (TCD) van het SJT is snel te vullen met een 
verwijderbare handpomp of een luerlockspuit, zodat bloedverlies tot het 
minimum wordt beperkt. Er kunnen twee TCD's worden gebruikt om de 
bloedflow bilateraal te blokkeren.

PROVEN



 
* 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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AUTOSTOP GESP 
Een voelbare en hoorbare 'klik' geeft duidelijke feedback, waarmee de juiste 
aanbrenging wordt bevestigd en speling wordt voorkomen en waarmee 
tegelijkertijd een optimale kracht in stand wordt gehouden. 

PRECISIERIEM 
Een snelle aanbrenging is mogelijk doordat de met precisie ontworpen gaten 
met de AUTOSTOP gesp worden vergrendeld. Stevig vast te zetten met een 
robuust klittenbandsysteem.

REGELPOMP 
De verwijderbare handpomp vult Target Compression Devices tot de exacte 
druk die nodig is om bloeding te stelpen. 

TARGET COMPRESSION DEVICE 
Het TCD wordt gevuld tot 8,1 cm (3,2 inch), om bloeding te stelpen bij ernstige 
verwonding van de lies/oksel of bij traumatische hoogniveau-amputaties. 

TCD-VERLENGSTUK 
Past over de bovenkant van het Target Compression Device om het SJT onder 
het sleutelbeen te kunnen aanbrengen.

HULPRIEM (niet afgebeeld) 
Gebruikt voor het veilig stellen van wonden op overgangsplaatsen van de 
bovenste ledematen of bij het aanbrengen van een extra tourniquet bij een 
driepunts harnasstijl. 

RADIOLUCENT MATERIAAL 
Alle materialen zijn radiolucent behalve de twee roestvrijstalen veren van de 
gesp, zodat röntgenopnamen en CT-scans gemaakt kunnen worden zonder  
de riem te hoeven verwijderen. 

 

1 4

5

6

7

2

3

ONTWORPEN OM LEVENS TE BEHOUDEN   

DUURZAME 

POUCH

VERPAKKING
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PRODUCTSPECIFICATIES

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

VERPAKTE AFMETINGEN  
EN GEWICHT*

Hoogte: 30,5 cm (12 inch) 
Breedte: 19,1 cm (7,5 inch) 
Diepte: 11,4 cm (4,5 inch) 
Gewicht: 615,2 g (21,7 oz.)

 

WERKINGSPRINCIPE
Optimale kracht wordt verwezenlijkt 
wanneer een druk in de omtrek van 
150 N wordt bereikt; daarbij worden 
de pinnen van de SAM® AUTOSTOP 
gesp door de precisieriem geduwd.

VERKRIJGBARE MODELLEN 
SJT102: 2 TCD's, 1 TCD-verlengstuk,  
1 handpomp en hulpriem 

SJT101: 1 TCD, 1 handpomp 
(geen verlengstuk of hulpriem)

SAM Medical Products®

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

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,

2514 AP, Den Haag, Nederland
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VOORWAARDEN 3 T

RADIOLUCENT


