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Opaska zaciskowa SOFT Gen 5
 

Cena: 162,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Tac Med Solutions

Opis produktu
 

Opaska zaciskowa SOFTT Gen 5

SOF® Tourniquet 5 Generacji jest udoskonaloną najnowszą wersją najbardziej efektywnej opaski zaciskowej na rynku SOFTT-W.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich generacji oraz nowości w budowie opaski SOFTT Gen 5

poprawiony – „odchudzony” krępulec
wskaźnik luzu na taśmie zaciskowej (Slack Indicator Wedge), który pozwala na odpowiednie ułożenie i zebranie nadmiaru taśmy
przed aplikacją opaski.
TRACK (Tourniquet Retention Assistnce Clip). Nie wszystkie opaski poprzedniej generacji zawierały uchwyt do chwilowego
blokowania krępulca. Trzeba pamiętać, że aby zablokować w pełni krępulec musimy założyć trójkąt blokujący (Tri-Ring Lock)!
Sam TRACK w opasce SOFT jest sztywniejszy i twardszy od tego z opaski SOFTT-W gen 4.
opaska SOFT jest lżejsza i mniejsza w porównaniu do SOFTT-W gen 4.
zupełnie nowa klamra dzięki której aplikacja opaski jedną ręką przebiega szybko i sprawnie
nowy pasek jest bardziej delikatny "smooth" i mniej sztywny, co znacząco ułatwia i przyspiesza aplikację opaski bez
konieczności korygowania docisku paska. Pas z łatwością przesuwa się przez klamrę z tworzywa. Wreszcie założenie jedną ręką
nie stanowi żadnego problemu!

Nowa konstrukcja stazy SOFTT sprawia, że jej użycie jest jeszcze bardziej proste (taki sam sposób zakładania na rękę oraz nogę) a co za
tym idzie opaska może być założona szybciej, co przyczynia się do mniejszej utraty krwi przez rannego.

Możliwość założenia przez rannego samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie.
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SOFTT ze względu na swoją budowę i użyte do tego materiały, jest stazą, praktycznie niezniszczalną – wytrzymała na uszkodzenia
mechaniczne, działająca w każdym warunkach terenowych i klimatycznych.

Opaska zaciskowa SOFTT służy do tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub
żylnym.
Konstrukcja opaski umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą lewej albo prawej ręki na każdą z kończyn.
System zamknięcia zabezpiecza przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia.

Możliwości zastosowania:

Założenie na kończynie górnej lub dolnej.
Możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie.
Możliwość założenia przez osobę ranną samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie.

Rozmiary złożonej opaski: około 14 x 4,5cm

Opaska SOFT jest rekomendowana przez CoTCCC

 

Parametry

Wersja kolorystyczna opaski Wersja czarna - Black 84-0009, Wersja pomarańczowa - Rescue Orange 84-0010, Wersja
treningowa niebieska - Trainer Blue 84-0011
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Galeria
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