
STABILIZIRA ZLOME MEDENICE Z VARNO IN UČINKOVITO SILO

Odstranite predmete iz bolnikovih žepov ali 
medeničnega predela. Namestite pripomoček 
SAM Pelvic Sling II s črno stranjo navzgor pod 
bolnika na raven trohanterjev (bokov).

Napeljite ČRNI JERMEN skozi zaponko in ga 
povlecite skozi do konca.

Držite ORANŽNI JERMEN (ZELENI 
JERMEN na modelu PS301-OD-EN) in vlecite 
ČRNI JERMEN v nasprotno smer, dokler 
ne zaslišite in začutite klika zaponke. Ohranite 
napetost in takoj pritisnite ČRNI JERMEN na 
površino pripomočka SAM Pelvic Sling II, da 
ga pritrdite.

OPOMBA: Ne bodite zaskrbljeni, če zaslišite še en »klik«, ko je 
pripomoček SAM Pelvic Sling II pritrjen. Pritrdilni element Velcro® pritrdi 
pripomoček Sling s pravilno silo, ne glede na stanje zaponke.

ODSTRANITEV:  Dvignite ČRNI JERMEN tako, da ga povlečete 
navzgor. Ohranite napetost in pustite, da se pripomoček 
SAM Pelvic Sling II počasi zrahlja.
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Obvestilo uporabnikom in/ali bolnikom v EU: O vsakem resnem incidentu, 
do katerega pride v zvezi s tem pripomočkom, je treba poročati proizvajalcu in 
pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik bivališče.
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SAM Medical Products®

12200 SW Tualatin Rd, Ste 200

Tualatin, OR 97062, ZDA

PS300-OB-EN / MAJHEN Obseg bokov    69–114 cm | 27–45 palcev

PS301-OB-EN / STANDARDEN Obseg bokov    81–127 cm | 32–50 palcev

PS301-OD-EN / STANDARDEN Obseg bokov    81–127 cm | 32–50 palcev

PS302-OB-EN / VELIK Obseg bokov    91–137 cm | 36–54 palcev
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SLOVARČEK SIMBOLOV:

Proizvajalec

Koda serije

Pogojno združljivo z magnetno
resonančnim (MR) okoljem
Svarilo

Kataloška številka

Medicinski pripomoček

Ne uporabite ponovno.

Oznaka CE

Pooblaščeni predstavnik v Evropski 
skupnosti

EC REP

Glejte navodila za uporabo. 
Elektronska različica (eIFU) 
je na voljo na naslovu: 
sammedical.com/eIFU

eIFU

Indicator

Uvoznik

REF

LOT

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,

2514 AP, The Hague, Nizozemska
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sammedical.com

PREDVIDENA UPORABA: SAM Pelvic Sling II je neinvaziven, oboden 
medenični pas, namenjen stabilizaciji zlomov medenice med prevozom do 
ustanove za končno oskrbo.  

INDIKACIJE ZA UPORABO: Pripomoček SAM Pelvic Sling II je indiciran, 
da ga predbolnišnični in zdravstveni delavci ali usposobljeno osebje namestijo 
posameznikom, ki imajo ali domnevno imajo zlom medeničnega obroča, pri 
katerem se lahko pojavijo krvavitve.

KONTRAINDIKACIJE: Pripomočka SAM Pelvic Sling ne uporabite, če 
anatomske značilnosti niso prisotne.

 PREVIDNOSTNI UKREPI:
• Pred namestitvijo odstranite predmete iz bolnikovih žepov in oblačil.
• Med uporabo spremljajte bolnikovo kožo glede poškodb zaradi pritiska.
• Pripomoček je namenjen samo za enkratno uporabo. 
• Ponovna uporaba pripomočka lahko povzroči bolezen (npr. okužbo) ali 

poškodbo (zmanjšano zmogljivost).
• Uporabljen pripomoček zavrzite, kot določa protokol ustanove za 

odstranjevanje potencialno biološko nevarnih materialov.

(NSN št. 6515-01-509-6866)
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KLINIČNI PODATKI ZA UPORABNIKE: 
Za varno uporabo izdelka se je treba seznaniti s pripomočkom SAM Pelvic Sling II 
in navodili za uporabo, usposobiti za uporabo ter upoštevati standarde oskrbe 
v zdravstveni ustanovi, ki temeljijo na dokazih, in klinične smernice, vključno 
z uporabo osebne zaščitne opreme. Ta pripomoček lahko povzroči resne bolezni 
ali poškodbe, če ga ne uporabljate na način, ki je skladen z navodili za uporabo, 
usposabljanjem in smernicami najboljše klinične prakse.

MR   POGOJNO VARNO V MR-OKOLJU 
Neklinično preskušanje je pokazalo, da je pripomoček SAM Pelvic Sling II 
pogojno združljiv z MRslikanjem. Bolnik s tem pripomočkom se lahko varno 
slika v MRsistemu pod naslednjimi pogoji: 

      •   statično magnetno polje 3 tesle ali manj. 

Pomembno opozorilo: SAM Pelvic Sling II vsebuje feromagnetne dele, zato 
mora biti trdno pritrjen na bolnika, ki prestaja preiskavo z magnetno resonanco.  
Feromagnetni deli lahko vplivajo na kakovost posnetka, če so v območju 
zanimanja preiskave z magnetno resonanco.  SAM Pelvic Sling II se ne sme 
premakniti ali odstraniti z bolnika v prisotnosti močnega magnetnega polja, 
kakršno se uporablja v MRsistemih.

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