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Opatrunki hemostatyczne – przeczytaj! To ważne!
Opatrunki hemostatyczne stanowią w chwili obecnej podstawowe wyposażenie każdego zestawu
medycznego pola walki. Ich skuteczność została
potwierdzona w niezliczonej ilości operacji na
całym świecie, w każdych warunkach atmosferycznych i temperaturowych.
Opatrunki QuikClot® są pierwszym i jak dotąd
najbardziej zaawansowanym produktem hemostatycznym na rynku. Ich obecna, trzecia generacja, w przeciwieństwie do wszystkich innych
produktów tego typu, jest nasączona obojętnym
minerałem nieorganicznym o nazwie KAOLINA.
Preparat ten działa na zasadzie sekwencji aktywacji
czynników osocza (XII i XI) w obecności kalikreiny i kininogenu o wysokiej masie cząsteczkowej1.
Proces łańcuchowej stymulacji czynnika FXI kończy
powstanie skrzepu fibrynowego2.
Opatrunki hemostatyczne na bazie kaoliny zostały
wielokrotnie przetestowane w warunkach laboratoryjnych i bojowych. US Army Institute of Surgical
Research (USAISR) oraz Naval Medical Research
Center prowadziły niezależne badania na zwierzętach, w których badano skuteczność różnych opatrunków hemostatycznych na ranach ciętych tętnic
1 	 Griffin, JH; Role of Surface in Surface-dependant Activation of Hageman Factor XII; Proc Natl Acad Sci; 1978;
Vol 75; 1998-2002
2 	 Kottke-Marchant, MD, PhD; An Algorithmic Approach to Hemostasis Testing; CAP Press; 2008

udowych. Porównano działania gazy QuikClot
z kaoliną, gazy QuikClot placebo (bez kaoliny), gazy HemCon, Celox-D, oraz
TraumaStat3. Gaza QuikClot, zawierająca
kaolinę, okazała się najskuteczniejszą
spośród wszystkich testowanych opatrunków przez USAISR. Zastosowanie
tej gazy pozwoliło na zatamowanie
największej liczby krwawień i uzyskanie
największego współczynnika przeżywalności wśród badanych zwierząt.
Komitet Tactical Combat Casualty
Care (TC3) określił gazę QuikClot
jako produkt pierwszego zastosowania w zewnętrznych krwawieniach zagrażających życiu, które nie mogą być
zabezpieczone opaską zaciskową. Modyfikacja protokołu TC3 nastąpiła w oparciu
o wyniki badań USAISR.

3 	 Kheirabadi, BJ; Determination of Efficacy of New Hemostatic Dressings in a Model of
Extremity Arterial Hemorrhage in Swine; J Trauma; 2009; Vol 67; 450-460
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Opatrunki hemostatyczne – produkty QuikClot
Combat Gauze
Rolowana gaza
Wymiary:
7,6 cm x 3,65 m

Combat Gauze „Z” Folded
Gaza składana w „Z” w celu
łatwiejszego wyjmowania.
Marker RTG na całej
długości gazy.
Pakowana próżniowo.
Wymiary: 7,6 cm x 3,65 m.

Combat Gauze XL
Gaza składana w „Z” w celu łatwiejszego wyjmowania.
Marker RTG na
całej długości gazy.
Pakowana próżniowo.
Wymiary:
10 cm x 3,65 m

Combat Gauze TraumaPAD
Gaza o dużej powierzchni przeznaczona
na rozległe rany.
Marker RTG na całej
długości gazy.
Pakowana próżniowo.
Wymiary: 30,5
x 30,5 cm.

Pas do stabilizacji miednicy T-POD®
Pasy stabilizujące stosuje się w postępowaniach z urazami miednicy i przy tamowaniu potencjalnych krwotoków w jej obrębie. Pas T-POD to jedyny uniwersalny pas, przeznaczony dla pacjentów w każdej kategorii
wagowej – od pacjentów pediatrycznych do bariatrycznych. Specjalny system bloczków umożliwia ściągnięcie
pasa i ustabilizowanie miednicy jedną ręką, przy minimalnej sile naciągu. System bloczków ściągnie obwód pasa
w sposób równomierny i, co najważniejsze – obustronnie zrównoważony, bez efektu rotacji. W postępowaniu
ratowniczym z urazami miednicy nie istnieje inny sposób stabilizacji i powstrzymania krwawienia niż pas miednicowy. T-POD jest w 100% przenikliwy dla promieni X i może być wykorzystywany w środowisku MRI.
Dane techniczne:
• Długość: 144 cm
• Szerokość: 20 cm

Przed założeniem T-POD.
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Po założeniu T-POD.

Opatrunki klatki piersiowej
Opatrunek Sam Chest Seal®
Opatrunek ACS®
Opatrunek ACS (Asherman Chest Seal) to pierwszy w swojej klasie
opatrunek wentylowy na rany penetracyjne klatki piersiowej. Pojedynczy wentyl zastawkowy umieszczony jest centralnie.
W zestawie gazik do osuszenia miejsca
nałożenia opatrunku.

Opatrunek BCS®
Opatrunek BCS (Bolin Chest Seal) to kolejna generacja opatrunków wentylowych na rany penetracyjne klatki piersiowej.
Opatrunek charakteryzuje się bardzo mocnym klejem żelowym
dobrze przywierającym do skóry, oraz płaską, potrójną zastawką
jednokierunkową. W zestawie z gazą chłonną do osuszenia miejsca nałożenia opatrunku.

Opatrunek SCS (Sam Chest Seal) jest opatrunkiem o kształcie eliptycznym
występującym w wersji z zastawką lub bez. W opakowaniu znajdują się dwa
opatrunki, każdy o rozmiarze 23,4 x 19,3 cm. Opatrunki są
widoczne w noktowizji. W zestawie znajduje się podkład
chłonny do osuszenia miejsca założenia opatrunków.

Opatrunek indywidualny
Opatrunki Olaes™
Amerykańskie opatrunki Olaes charakteryzują się najwyższą
funkcjonalnością i uniwersalnością spośród wszystkich dostępnych
opatrunków na rynku. Wyposażone są w plastikowy punkt kompresji ułatwiający uzyskanie ucisku rany, który może być także wykorzystany jako osłona opatrunku ocznego. Każdy opatrunek indywidualny jest także wyposażony w kieszeń na sterylną gazę (3 m) do
wypełniania ran penetrujących. Opatrunek jest zabezpieczony przed
samoistnym rozwijaniem się. Pakowane próżniowo.
Model

Opis

Szerokość

OAL 4

Opatrunek wojskowy

4” (~10 cm)

OAL 6

Opatrunek wojskowy

6” (~15 cm)

BLAST

Opatrunek wojskowy brzuszny z podkładem
antyadhezyjnym 50 x 50 cm

4” (~10 cm)
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Opaski zaciskowe (stazy taktyczne), klamry zaciskowe
Staza C-A-T®

Staza MAT®
Staza MAT jest jedną z najbardziej unikalnych konstrukcji spośród wszystkich staz dostępnych na rynku. Półkolisty profil opaski zapewnia łatwe
zakładanie jedną ręką, a elastyczna konstrukcja umożliwia dopasowanie
zarówno do ramienia jak i do uda. Staza MAT posiada podwójny mechanizm naciągowy. W przeciwieństwie do innych opasek, docisk w przypadku stazy MAT jest realizowany przez szeroki profil z tworzywa sztucznego,
a nie samą taśmę okalająca.
Specyfikacja:
Wymiary opakowania: 16 x 20 x 6,5 cm
Długość całej taśmy: 75 cm
Szerokość: 2,5 cm
Waga: 116 g

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych opasek zaciskowych na rynku. Wykonana
z taśmy o szerokości 4 cm, może być założona na kończynę jedną ręką. Staza
C-A-T posiada miejsce do zapisania godziny jej założenia.
Specyfikacja:
Długość całej taśmy: 95 cm
Szerokość: 4 cm
Waga: 76 g

1

Kolejne etapy
zakładania:

Kolejne etapy zakładania:

Założoną stazę
wstępnie naciągnij paskiem.

2

1 Załóż rozpiętą stazę

3

na kończynę.

Obracając
krępulcem
ostatecznie
naciągnij
stazę.
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2

Zapnij stazę i wstępnie
naciągnij pasek.

3

Za pomocą pokrętła dociągnij siłę
naciągu opaski i zapisz godzinę.

Klamra ITClamp™50
Staza SOFTT-W®
Staza, która stała się najbardziej konkurencyjnym produktem dla
stazy CAT. Mechanizm blokujący ściągacz wykonano z wytrzymałego
tworzywa sztucznego, a sam ściągacz z lotniczego aluminium dla
uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Blokady taśmy wykonane są
wyłącznie z metalu i tworzyw sztucznych bez użycia rzepów. Staza
SOFT-T posiada podwójny system zabezpieczający ściągacz przed
przypadkowym otwarciem.
Specyfikacja:
Długość całej taśmy: 114 cm
Szerokość: 4 – 5 cm
Waga: 80 g

Najnowsze rozwiązanie w dziedzinie tamowania krwawień, które jest pierwszą na
świecie alternatywą dla opasek zaciskowych. Klamra ITClamp jest zakładana bezpośrednio na skórę / tkankę w miejscu krwawienia. Poprzez ściągnięcie brzegów
rany zamyka naczynia i doprowadza do powstania skrzepu. Jest to mechaniczna
forma zamknięcia rany i wytworzenia naturalnego skrzepu podskórnego.
Specyfikacja:
Wymiary: 4,7 x 5,0 x 3,78 cm
Waga: 31,5 g
Materiał: medyczny poliwęglan, stal nierdzewna 304
Opakowanie: sterylne, pojedyncze.

stazę
1 Zapnij
na kończynie.

Kolejne etapy zakładania:

Wytworzenie
naturalnego skrzepu.

ITClamp
zamknięty.

Rana otwarta.

2 Wstępnie naciągnij.

Rana cięta 15 cm.

Zamykanie rany.

Rana zamknięta,
krwotok zatamowany.

krępulec ostakrępulec
3 Obracając
4 Zabezpiecz
tecznie naciągnij stazę.
i zapisz godzinę.
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