
Škrtidlo C-A-T tourniquet ČERNÉ 

 
Self-Adhering Band - Samolepicí bandáž 

Rod Securing Strap - Popruh pro zajištění tyče 

Windlass Rod - Navijáková tyč 

Band Loop - Poutko na opasek 

Rod Locking Clip - Pojistná spona na tyč 

 

Upozornění: Při použití v souladu s pokyny je toto škrtidlo bezpečnou a účinnou pomůckou pro 

kontrolu život ohrožujícího krvácení z končetin. Pokud si nejste jisti nebo nemůžete věnovat více času 

zkoumání místa, odkud krvácení vychází, lze škrtidlo účinně přiložit přes oděv co nejvýše na ruku nebo 

nohu. Škrtidlo se nesmí přikládat přes pevné předměty v oděvu. Jakmile to situace dovolí, je třeba 

zraněnou končetinu zhodnotit a škrtidlo znovu umístit 5-8 cm nad zranění přímo na kůži. 

Návod k použití 

1. Přiložte škrtidlo směrem ke středu místa krvácení a přiložte poraněnou končetinu k páskové smyčce. 

2. Bandáž velmi pevně utáhněte a upevněte ji zpět na sebe. 

3. Přiložte obvaz kolem končetiny. 

4. Otáčejte tyčí, dokud se nezastaví jasně červené krvácení. 

5. Umístěte tyč do svorky a zajistěte ji. 

6. Přiložte bandáž přes tyč, u malých končetin pokračujte v lepení bandáže kolem končetiny a přes 

navlékací tyč. 

7. Zajistěte tyč a pásek páskem, přilepte jej k protějšímu háčku na klipu navijáku. 

 Zaznamenejte čas aplikace 

Upozornění: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k použití. Nevhodná aplikace může mít 

za následek vážné zranění nebo ztrátu končetiny. 

 

Název výrobku: Vojenské škrtidlo 

Model: TMI-05 

Materiály: Tkaná syntetická tkanina s termoplastickou sponou a bezpečným navijákem 

Velikost: 95 cm * 4 cm 

 

Balení: každý kus v polyethylenovém sáčku, 50 ks/karton 

Rozměr kartonu: 32*28*25 cm 

Hmotnost kartonu brutto: 4 kg 

 



CE dle EU 2017/745 

Výrobce: 

Shenzhen TMI Medical Supplies Co.Ltd. 

Floor 4th, Block 1, the second industrial zone, HuangMabu of Baoan district, China 
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