KITS - MATERIALEN - TRAINING
Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom)
aanslagen, ernstige ongelukken, letsel door machines, val door glazen deur, open botbreuken etc.
aanzienlijk verhogen wanneer de juiste bloedstelpende middelen voor handen zijn. Door levensbedreigend
bloedverlies nemen de overlevingskansen van slachtoffers snel af naarmate de tijd verstrijkt en is
omstanderhulp voordat de professionele zorgverleners ter plaatse zijn van levensbelang.
Door levensbedreigend bloedverlies meteen adequaat te stelpen worden levens gered!

KITS

Elke seconde telt..

Stop de Bloeding–set Plus:
•

Rood tasje met diverse vakken en elastieken en label
‘Stop de Bloeding – red een leven’
• 1 SAM XT, SOF tourniquet Wide of CAT tourniquet
• 1 Celox hemostatisch gaas (gaas met
stollingseigenschappen)
• 1 Woundstop traumazwachtel
• 2 paar handschoenen
• 1 stift (om het tijdstip op de tourniquet te noteren)
• 1 instructiekaart ‘Stop de Bloeding - red een leven’
Optioneel:
• 1 schaar (om kleding weg te knippen)
• 1 isolatiedeken (om het slachtoffer warm te houden)
• 1 H*Vent Chest Seal (met ventiel)

Stop de Bloeding–set:
•
•

1 SAM XT, SOF tourniquet Wide of CAT tourniquet
1 Celox hemostatisch gaas (gaas met
stollingseigenschappen)
• 1 Woundstop traumazwachtel
• 2 paar handschoenen
• 1 stift (om het tijdstip op de tourniquet te noteren)
• 1 instructiekaart ‘Stop de Bloeding - red een leven’
Optioneel:
• 1 H*Vent Chest Seal (met ventiel)

Stop de Bloeding–set Budget:
•
•
•
•
•
•
•

1 SAM XT, SOF tourniquet of een CAT tourniquet
2 gecomprimeerde gazen (compressed gauze) zonder
stollingseigenschappen
1 Woundstop traumazwachtel
2 paar handschoenen
1 stift (om het tijdstip op de tourniquet te noteren)
1 instructiekaart ‘Stop de Bloeding - red een leven’
Transparante tas

- Elke kit kan tevens op maat gemaakt worden www.innoventa.nl - info@innoventa.nl

Elke seconde telt..

Stop de Bloeding Multi-set:
•
•
•

Schouder/ handtas
8x Stop de Bloeding-set Plus (met schaar en deken)
FAST stretcher evacuatiezeil

Stop de Bloeding Wandkast:
•

6x Stop de Bloeding-set Plus

In de Stop de Bloeding wandkast zitten 6 Stop de Bloedingset Plus tasjes. Elk tasje is met klittenband aan de
binnenzijde van de kast bevestigd. Zodoende kunnen de
tasjes eenvoudig en snel uit de kast worden gehaald en
worden verspreid over meerdere slachtoffers.
De wandkast is ideaal voor openbare ruimtes en goed
zichtbaar door de opvallende Stop de Bloeding – red een
leven sticker.

Tactisch medische kits
Wick 3-way IFAK beentas

TGB/ TECC tas

K9 IFAK

RE enkelholster IFAK

Afhankelijk van de wijze van optreden is voor elke hulpverlener een geschikte
tas (met inhoud naar keuze) beschikbaar. Hierboven enkele voorbeelden.
- Elke kit kan tevens op maat gemaakt worden www.innoventa.nl - info@innoventa.nl

Materialen

Elke seconde telt..

SAM XT Tourniquet Oranje

SOF Tourniquet Wide Oranje

CAT Tourniquet Gen7

Celox Z-Fold Gauze
(hemostatisch gaas)

Woundstop Traumazwachtel
(zonder drukklem)

Emergency Traumazwachtel
(met drukklem)

H&H Compressed Gauze

ChitoSAM 10x10
(hemostatisch gaas)

H*Vent Chest Seal
(2st. met ventiel)

Traumaschaar

FAST Stretcher
evactuatiezeil

Training

SAM XT Tourniquet Blauw

SOF Tourniquet Wide Blauw

CAT Tourniquet Gen7 Blauw

H&H Compressed Gauze

Celox Training Gauze Z-Fold

Schotwond in box

Scherfwond in box

Manuele Bloedpomp

Div. wondmodellen
draagbaar

Bloedpoeder

Div. wondmodellen
kleefbaar

Bleeding Control / Tourniquet
Trainer

Nieuw!
SAM XT Tourniquet
De SAM XT is revolutionair door het “KLIK” systeem. Alle voordelen van
de meest gebruikte tourniquets zijn gecombineerd, zoals de brede
band en de metalen staaf.
De tourniquet “klikt” vast als de band strak genoeg is aangetrokken.
Hierdoor wordt alle speling uit de band weggenomen en zijn minder
draaibewegingen nodig.
De SAM XT is eenvoudig aan te leren en nog eenvoudiger is gebruik!
Uit de literatuur blijkt dat veel fouten worden gemaakt in het
aanleggen van tourniquets. In veel gevallen worden tourniquets
niet strak genoeg aangetrokken. Hierdoor ontstaat speling in de
band en ontstaat er niet voldoende druk rondom de ledemaat als
de staaf wordt aangedraaid. In diverse onafhankelijke studies blijkt
de foutmarge van de SAM XT het laagst en wordt de SAM XT door
deelnemers gekozen als de tourniquet van voorkeur.

Bleeding Control /
Tourniquet Trainer

Woundpacking Trainer

www.innoventa.nl - info@innoventa.nl

