ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΚΡΩΝ

2

Εισαγάγετε το άκρο του ιμάντα διαμέσου του ανοίγματος της πόρπης. Πιάστε τον
ιμάντα κοντά στην πόρπη και τραβήξτε δυνατά και σταθερά επάνω στην πόρπη
μέχρι να σταματήσει. Διατηρώντας την τάση, πιέστε τον ιμάντα προς τα πίσω
πάνω από αυτόν για να τον συγκρατήσετε στη θέση του.
ΜΗΝ ΚΑΛΎΠΤΕΤΕ ΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ C ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.

3

Περιστρέψτε τη μεταλλική ράβδο περιστροφής μέχρι να σταματήσει
η αιμορραγία.

4

Σταθεροποιήστε τη μεταλλική ράβδο περιστροφής μέσα από τα άγκιστρα C της
ράβδου περιστροφής και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η αιμορραγία. Εάν η
αιμορραγία συνεχιστεί, προσπαθήστε να σφίξετε περισσότερο την αιμοστατική
ταινία με πρόσθετες περιστροφές της μεταλλικής ράβδου περιστροφής. Εάν
με αυτόν τον τρόπο δεν μπορέσει να σταματήσει η αιμορραγία, εφαρμόστε
ένα δεύτερο SAM® XT παράλληλα, δίπλα στο πρώτο και βεβαιωθείτε ότι έχει
σταματήσει η αιμορραγία.

Τυλίξτε τον ιμάντα ανάμεσα στα άγκιστρα C της ράβδου περιστροφής, πάνω από
τη ράβδο και γύρω από το σκέλος.

5

Ασφαλίστε την ταινία χρόνου ( ) πάνω από τα άγκιστρα C της ράβδου
περιστροφής και καταγράψτε τον χρόνο εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το SAM® XT ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ πάνω από συμπαγή αντικείμενα
μέσα σε ρούχα.

* Εάν δεν μπορείτε να δείτε εύκολα το σημείο της κάκωσης, τοποθετήστε το
SAM® XT όσο το δυνατόν «πιο ψηλά και πιο σφικτά» στο τραυματισμένο
χέρι ή πόδι. Όταν η κατάσταση το επιτρέπει, αξιολογήστε ξανά το
τραυματισμένο άκρο και τοποθετήστε το SAM® XT απευθείας επάνω στο
δέρμα σε απόσταση 5-7 cm (2-3 ίντσες) πάνω από το τραύμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εντοπίστε το σημείο της κάκωσης* και τοποθετήστε το SAM® XT γύρω από το
άκρο, κατευθείαν επάνω στο δέρμα 5-7 cm (2-3 ίντσες) πάνω από το τραύμα.

1

1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΟΥ SAM® XT Απελευθερώστε την ταινία χρόνου (

) και

ξεβιδώστε τη μεταλλική ράβδο περιστροφής .

2

Ανασηκώστε τη γλωττίδα από το μπροστινό μέρος της πόρπης για να
επιτρέψετε την απόσυρση των προεξοχών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Αφήστε την αιμοστατική ταινία στη θέση της μέχρι να σας δοθεί κάποια οδηγία
από έναν επαγγελματία υγείας.

ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Απορρίψτε το τεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την πολιτική

του ιδρύματος.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η αιμοστατική ταινία άκρων SAM® XT προορίζεται για εφαρμογή γύρω από ένα
άκρο, για την απόφραξη της αρτηριακής αιματικής ροής.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ*

Μήκος: 6,3 cm (2,5 in)
Πλάτος: 3,8 cm (1,5 in)
Ύψος: 18,4 cm (7,25 in)
Βάρος: 108 g (3,8 oz)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ:

Για χρήση από μέλος ομάδας άμεσης επέμβασης σε ασθενείς με τραυματισμένα
άκρα, με εύρος περιμέτρου από 13,9 cm - 88,9 cm (5,5 in - 35 in), για τον
έλεγχο απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας, όπου η άμεση πίεση δεν είναι
αποτελεσματική ή εφικτή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τεχνολογία πόρπης TRUFORCE™ αυτόματο
κλείδωμα για εμπλοκή στις οπές του ιμάντα
εντός εύρους περιμέτρου:
13,9 cm - 88,9 cm (5,5 in - 35 in)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•
•
•

Το μέγεθος και το βάρος διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και
τη διαδικασία κατασκευής.
*

•
•

Σημείωση για τους χρήστες ή/και τους ασθενείς:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει παρουσιαστεί
σε σχέση με αυτό το τεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να
αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης
ή/και ο ασθενής.

Το SAM XT δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από συμπαγή αντικείμενα.
Αφήστε την αιμοστατική ταινία στη θέση της μέχρι να σας δοθεί κάποια
οδηγία από έναν επαγγελματία υγείας.
Η απόρριψη του τεχνολογικού προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το
πρωτόκολλο για τα βιολογικά απόβλητα του υγειονομικού ιδρύματος.
Το τεχνολογικό προϊόν προορίζεται για μία χρήση μόνο.
Η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει νόσο
(π.χ. λοίμωξη) ή τραυματισμό (μειωμένη απόδοση).

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

•
•
•

Η εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου μπορεί να προκαλέσει σημαντικό πόνο.
Η εφαρμογή του αιμοστατικού επιδέσμου μπορεί να προκαλέσει βλάβη του
δέρματος, των μυών, των αγγείων ή των νεύρων.
Η παρατεταμένη εφαρμογή αιμοστατικής ταινίας (>4 ώρες) μπορεί
να οδηγήσει σε ραβδομυόλυση ή στην ανάγκη διάνοιξης περιτονίας
ή ακρωτηριασμού.

Αρ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. 10,258,347 | 10,363,046
Το SAM® είναι σήμα κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:
Κατασκευαστής
Κωδικός παρτίδας

LOT

Αριθμός καταλόγου

REF

Μην επαναχρησιμοποιείτε
Σύμβολο ταινίας χρόνου

REF

XT600-BK-EN / NSN# 6515-01-670-2240

REF

XT600-OR-EN

REF

XT600-BL-EN

12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 Η.Π.Α.
+1 503.639.5474

sammedical.com

Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

EC

REP

Σήμανση CE

EC

REP

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP, The Hague, Κάτω Χώρες

MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,
2595 AM The Hague, Κάτω Χώρες

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. Ηλεκτρονικές
οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή
τοποθεσία: sammedical.com/eIFU
Εισαγωγέας

eIFU
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