Medische module AMOK
Onze “Medische module AMOK” richt zich op politiefunctionarissen die
geconfronteerd kunnen worden met gewonden tijdens grootschalige incidenten.
Sommige slachtoffers zijn met simpele handelingen en materialen te redden.
Ambulancediensten zullen echter te laat komen.
Momenteel zijn gewonden bij civiele incidenten voor hun behandeling volledig
afhankelijk van ambulancediensten. De aanrijtijden van ambulances zijn maximaal
15 minuten (norm) in Nederland. In “AMOK” situaties is het echter de vraag of de
hulpverleners gezien de situaties onmiddellijk aan het werk kunnen.
Tactisch
In veel landen hebben “lessons learned” uit militaire conflicten ervoor gezorgd dat op
medisch en tactisch gebied ook politieprocedures zijn veranderd. Deze AMOK
procedures hebben in tactische zin ook de Nederlandse politie bereikt: de nieuwe
tactieken en technieken worden op grote schaal onderwezen. Het doel van deze
procedures is om op een tactische en snelle wijze de dader(s) te neutraliseren en
hiermee het aantal slachtoffers te beperken.

Gewonde student met tourniquet om het bovenbeen

Medisch (preventable deaths)
Een medische aanvulling, door middel van
“need to know” -kennis en bijbehorende
materialen is gezien de internationale
ervaring als uiterst effectief gebleken.
Slachtoffers met zware bloedingen aan
bijvoorbeeld de ledematen zullen zonder
adequate hulp binnen enkele minuten
verbloeden.
NATO militairen en onze specialistische
politie- eenheden werken al enkele jaren met
tourniquets.
CAT-Tourniquet

(Niet effectieve) geïmproviseerde tourniquet

Andere medische middelen

NAR Compressed Gauze :
vacuüm en klein verpakt, te
gebruiken om bloedende wonden
vol te proppen, te verbinden of
luchtwegen schoon te maken.

QuikClot Combat Gauze (zfold, vacuum, x-ray): stolling
van bloedingen. QuikClot
gaas is als beste product
uitgeroepen in het
onafhankelijke vakblad
“Journal of Trauma”).

PMI Halo Chest seal: een
chest seal gem aakt met
hydrogel voor optimale
plakkracht om
borstverwondingen af te
plakken en hiermee
complicaties van de
ademhaling te voorkomen of
te vertragen.

Noodverband: een stevig en
simpel verband voor alle
soorten verwondingen, vast
te zetten met een
geïntegreerde clip.

Special Medics geeft sinds enkele jaren trainingen op het gebied van “Tactical Medicine” aan alle arrestatieteams, specialistische recherchediensten
en aanverwante politie-eenheden. Alle cursussen en trainingen zijn op maat gem aakt op basis van beschikbare tijd, gewenst niveau en risicoanalyse.
Ook de AMOK medische module is inpasbaar en af te stemmen op de tactische procedures van de surveillance diensten.
Deze AMOK training is ook aan te bieden als een train de trainer programma voor IBT docenten van de politie.

Special Medics BV – Goem an Borgesiuslaan 77 – 3515 ET Utrecht – The Netherlands
T: +3130-7551505 – F: +31302716080 – E: office@specialmedics.com – www.specialmedics.com

