Tactische beentas zwart

2 x NAR ETD 4” Emergency
Bandage

1 x C-A-T Tourniquet GEN7
De meest gebruiksvriendelijke en snelst
werkende tourniquet op de markt. Voor het
stoppen van zware bloedingen aan ledematen.

Het simpelste verband op de markt
met “Red tip” om het openscheuren
van de enkele verpakking onder

stress. makkelijker te maken.

1 x QuikClot Z-Fold X-Ray detectable

2 x Compressed Gauze
Blokjes vacuum geperst gaas met een lengte van
3,5M bij 11,43cm. In de tas dus een totaal van 7M
aan gaas dat kan worden gebruikt ter
ondersteuning van het QuikClot gaas met het
vullen van wonden of het schoonmaken van de
ademweg.

Hemostatisch gaas geïmpregneerd met
kaoline werkt samen met de
stollingsfactoren in het bloed om een
stolsel te creëren. Laat niets achter in het
lichaam, het gaas is in zijn geheelheid te
verwijderen en makkelijk op te sporen met
X-Ray. Lengte 3,5 M x 7.62cm.

2 x Reddingsdeken,
standaard. Goud / zilver

2 x BurnTec 12x12cm vaste hydrogel brandwonden
verband
Nieuw op de markt, door vaste vorm makkelijk te concentreren
en te fixeren. Knipbaar, reukloos. Koelt middels verdamping van
lichaamsvocht, kan 24 uur op de wond blijven.

2 x Hyfin Vent Twin Pack Chest Seals
(totaal 4 Chest Seals met ventiel)
Voor het afplakken van open borstletsel,
“Red Tip” openscheurverpakking!

2 x Bear Claw gebundelde Nitrile
onderzoekshandschoenen

1 x RIP Shears
Kwaliteitsschaar voorzien van een veilig snij gedeelte om het snelst kleding, riemen,
veters, jassen etc. open te knippen en te snijden om wonden snel zichtbaar te krijgen.

De beentas is gemaakt van hoogwaardig materiaal. Te bevestigen
aan riem of tactisch vest (banden te verwijderen), voorzien van
water en zand werende ritsen.
Voorzien van twee gespen om de tas snel los te kunnen maken.
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Wees voorbereid! Kan je een ander redden
dan red je ook een stukje van jezelf!
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