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YourArmy 
„Abdominal tourniquet gives lifesaving time” 
Ex-soldiers design inflatable device for field wounds 
By Michelle Tan 

 
Michelle Tan 

Opaska brzuszna ratuje życie. 
 

Byli żołnierze zaprojektowali nadmuchiwane urządzenie stosowane w przypadku ran pola walki. 
 

Opaska zaprojektowana przez trzech byłych żołnierzy ratuje życie w Afganistanie i w kraju. 
Opaska na aortę brzuszną zatrzymuje krwawienie u poszkodowanych z ranami miednicy, okolicy 
łonowej lub uda – miejsc, w których tradycyjne środki uciskowe nie znajdują zastosowania.  
Składa się z nadmuchiwanego, klinowo zakończonego balonu uciskającego podbrzusze, zaciskając 
przez to aortę i zapobiegając wykrwawieniu się pacjenta. 
 
„Kiedy krwawisz, nie masz dużo czasu” – mówi emerytowany starszy sierżant Ted Westmoreland, 
były żołnierz sił specjalnych i sanitariusz, który pomógł zaprojektować AAT. 
Westmoreland był także jednym z projektantów taktycznej opaski uciskowej (CAT – Combat 
Application Tourniquet), którą na polu walki posiada praktycznie każdy żołnierz i która ocaliła 
niezliczoną ilość istnień w Iraku i Afganistanie. 
CAT zatrzymuje utratę krwi u poszkodowanych z ranami kończyn, ale, jak mówi Westmoreland, 
główny dyrektor Speer Operational Technologies; pozostał jeden „palący problem” – w jaki sposób 
zatrzymać krwotok z dużych naczyń, w przypadku których opaska uciskowa na kończyny nie może 
być zastosowana.  
Jak zauważa, problem ten wyolbrzymiło używanie ulepszonych środków wybuchowych i min 
lądowych, które powodują wysokie amputacje i rany miednicy.  
„Nasza broń schodzi poniżej pasa” – mówi. „Uraz tętnicy udowej lub naczyń powyżej niej wiąże 
się z ogromną utratą krwi”. 
 
Najbardziej powszechną przyczyną zgonu wśród żołnierzy oddziałów bojowych jest wykrwawienie. 
Badacze wojskowi szacują, że około 20% zgonów na polu walki spowodowanych jest przez utratę 
krwi ze zranionych dolnych części ciała. 
„AAT działa poprzez zastosowanie odpowiedniego ucisku na brzuch” – tłumaczy Westmoreland, 
który pracował nad tym urządzeniem z doktorem Johnem Croushornem, byłym oficerem, a obecnie 
szefem oddziału ratunkowego w Trinity Medical Center w Birmingham, w stanie Alabama, oraz z 
doktorem Richardem Schwartzem, który służył w Piątej Grupie Sił Specjalnych i obecnie jest 
kierownikiem Kliniki Medycyny Ratunkowej w Georgia Regents University. 
„Urządzenie jest na tyle proste, że każdy może je obsługiwać” – mówi Westmoreland.  
„Jeśli jesteś  stanie znaleźć pępek, naciskać ręczną pompkę, to znaczy, że możesz je sam stosować.” 
Westmoreland podaje, że AAT zostało wysłane do Afganistanu razem z oddziałami operacji 
specjalnych w 2012 roku. 

 
Pierwszy ocalony. 
„W kwietniu tego roku AAT zastosowano u pierwszej ofiary wypadku mającego miejsce daleko od 
bazy” – zaczął Westmoreland. 
„Rannemu żołnierzowi założono opaski uciskowe na obu nogach, lecz wciąż krwawił podczas lotu 
helikopterem służb ewakuacji medycznej.  
Członek załogi zastosował AAT i w ciągu 10 sekund parametry życiowe pacjenta powróciły do 
normy” – kontynuuje Westmoreland. 
„Urządzenie gromadzi utlenowaną krew w górnych partiach ciała, gdzie w tym momencie bardziej 
się przydaje, chroniąc serce, mózg i organy życiowe” – tłumaczy.  
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„Poszkodowany stracił obie kończyny dolne, ale przeżył wybuch miny”. – mówi Westmoreland. 
 
AAT można także stosować w przypadku krwotoków z dużych naczyń w okolicach ramion, 
jednakże to zastosowanie wciąż oczekuje na zgodę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA – Food 
and Drug Administration). 
 
„W czerwcu ofiarę postrzału przywieziono do oddziału ratunkowego w Birmingham na dyżur dr. 
Croushorna” – opowiada Westmoreland.  
„Nieprzytomnego poszkodowanego postrzelono w ramię, obficie krwawił z tętnicy ramiennej. 
Croushron, który akurat tego dnia był na dyżurze, w swoim biurze miał pod ręką AAT.  
Kiedy wraz ze swym zespołem nie mógł opanować krwotoku, wysłał kogoś po AAT, którą 
zastosował u pacjenta”.  
AAT zatrzymało krwawienie na tyle, aby przetransportować go na operację.  
Przeżył – pomimo poważnych obrażeń i utraty około 75% objętości krwi krążącej.  
„To wspaniałe urządzenie i mamy nadzieję, że zdziała wiele dobrego” – mówi Westmoreland.  
 
„Wszyscy zaangażowani w prace rozwojowe nad AAT służyli w armii i żarliwie poświęcają się 
temu przedsięwzięciu, aby poprawić przeżywalność naszych żołnierzy na polu walki”. 

 
„Ile czasu?... Nic” 
Criss Crossley, dyrektor programu militarnego Speer i emerytowany sierżant, mówi, że AAT 
używają przede wszystkim siły specjalne, ale jest także dostępna dla jednostek wojsk 
konwencjonalnych.  
Westmoreland podaje, że AAT znajduje zastosowanie w przypadku ran, które kiedyś były 
śmiertelne.  
„Byłem żołnierzem piechoty, dostałem powołanie do sił specjalnych i musiałem służyć jako medyk 
w grupie szturmowej  przez długi okres czasu” – mówi. 
 „Leczyłem wielu rannych. Jest to świetne rozwiązanie zapewniające jednostkom utrzymanie ludzi, 
którzy kiedyś nie ocaleliby”. 
 
Opowiada historię przyjaciela, który został postrzelony w miednicę podczas misji w 2005 roku. 
„Medyk był obok. Udzielał mu pomocy i bardzo szybko umieścił w helikopterze” – mówi 
Westmoreland. 
„Uścisnęli ręce przed startem. Znajdował się w odległości 12 minut od chirurga i zmarł, zanim 
helikopter wylądował. Ile masz czasu, kiedy krwawisz? Zero.”  
 
W końcu Westmoreland i Crossley powiedzieli, że chcieliby, aby każdy sanitariusz posiadał AAT 
w swoich torbach pierwszej pomocy. 
„Sanitariusze mogą teraz robić rzeczy, których kiedyś nawet nie wyobrażaliśmy sobie, zanim ten 
konflikt się zaczął” – powiedział Westomoreland. 

 
 

Opis urządzenia 
Opaska uciskowa aorty brzusznej i pni naczyń AAJT (Abdominal Aortic Tourniquet) za pomocą 
klinowo zakończonego, napompowanego balonu, uciska na podbrzusze, a pośrednio zaciska aortę 
zstępującą.  
 
Więcej szczegółów: 
Rozmiar: wielkości saszetki noszonej na wysokości pasa 
Masa: 529 gramów 
Czas stosowania: FDA wydało zgodę na 60-minutowe stosowanie 
Pompowanie: ręczne, za pomocą gruszki 
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Środowisko: -40 do +85 stopni Celsjusza  
Zgoda FDA: 2011 
Producent: Compression Works LLC 
 

 
 
        Opaska uciskowa aorty brzusznej i pni naczyń AAJT- Abdominal Aortic Junctional Tourniquet 
 
 
 
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:  
PARAMEDYK 
ul. Gilarska 103 
03-589 Warszawa, Polska  
Tel.: 22 679 70 16 
Fax.: 22 244 24 60 
Tel.kom.: +48 506 09 09 04 
 
e-mail: info@paramedyk24.pl 
 
 
 


