
SCHUIVEN. 
KLIKKEN.
VASTZETTEN.
OPTIMALE KRACHTSTABILISATIE 
De SAM® Pelvic Sling is de eerste en enige krachtgestuurde 
cirkelvormige bekkenband. Met zijn geoptimaliseerde 
eendelige ontwerp is deze wetenschappelijk bewezen  
om openboek-bekkenringfracturen veilig en doeltreffend  
te verminderen en te stabiliseren.

SPECIALE TECHNOLOGIE

AUTOSTOP GESP 
De gepatenteerde SAM® AUTOSTOP gesp dient om overmatig of onvoldoende 
aanhalen van de SAM® Pelvic Sling te voorkomen. Nadat de optimale drukkracht 
is bereikt, worden twee pinnen geactiveerd, met een klikgeluid om de juiste 
aanbrenging te bevestigen. De band wordt op zijn plaats gehouden met een 
klittenbandsysteem.
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POSTERIEUR SCHUIFSTUK MET GERINGE WRIJVING
Gemakkelijker transfers na ernstig trauma mogelijk gemaakt door de materialen 
met geringe wrijving waarmee de achterkant van de bekkenband is bekleed.

SAM® AUTOSTOP GESP 
Een voelbare en hoorbare 'klik' geeft duidelijke feedback, waarmee de juiste 
aanbrenging wordt bevestigd en overmatig aanhalen 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.

TAPS TOELOPEND ONTWERP 
Smalle, taps toelopende voorkant vergemakkelijkt blaaskatheterisatie, 
interventionele radiologie, uitwendige fixatie en buikoperaties zonder  
de riem te hoeven verwijderen.

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. 

3 MATEN VERKRIJGBAAR 
De maat Standard past 95% van de bevolking. Vul de set aan met de maten 
Small en Large om maten te hebben voor vrijwel elk lichaamstype. 
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ONTWORPEN OM LEVENS TE BEHOUDEN   

MILITAIR 

OLIVE DRAB/ZWART

BURGER 

ORANJE/BLAUW

MODELLEN
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* De grootte en het gewicht kunnen al naargelang de configuratie en het fabricageproces variëren. 
**Het gewicht varieert volgens de maat (Small, Standard, Large). 
SAM® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen. 
 ©2017 SAM Medical Products. Alle rechten voorbehouden.
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PRODUCTSPECIFICATIES

VERPAKTE AFMETINGEN  
EN GEWICHT*

Hoogte: 14 cm (5,5 inch) 
Breedte: 19 cm (7,5 inch) 
Diepte: 9,5 cm (3,75 inch) 
Gewicht: 244–250 g (8,6–9,2 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 
Burger 
Small 69–114 cm / 27–45 inch (SL556652-SM)
Standard 81–127 cm / 32–50 inch (SL556652)
Large 91-137 cm / 36–54 inch (SL556652-LG)
 
Militair  
Standard 81–127 cm / 32–50 inch (SL556652-OD)
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