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PRODUCT SPECIFICATIES

Standaard zwachtel

Standaard zwachtel

FIRST CARE PRODUCTS

First Care Products levert innovatieve verbandmiddelen voor het stelpen van bloedingen. De Emergency 

Bandage is een uniek en klinisch bewezen verbandmiddel dat signifi cant meer gerichte druk op een 

bloedende wond geeft door de gepatenteerde drukklem. 

De Emergency Bandage bespaart tijd en middelen. Bovendien wordt dit multifunctionele verband 

wereldwijd gebruikt door militaire en civiele organisaties. 

Het Oranje Kruis vindt de Emergency Bandage zeer nuttig en heeft het daarom opgenomen in de Verband-

richtlijnen van 2010 en in de 26e druk van het Oranje Kruis Boekje. Het Oranje Kruis heeft dit verband 

Traumazwachtel genoemd.

STELPT BLOEDINGEN SNELLER

  Snel, eenvoudig en effectief in gebruik; ook bij jezelf aan te brengen

  Innovatief militair en civiel bewezen drukverband

LEVERT DIRECTE EN GERICHTE DRUK DOOR DE UNIEKE DRUKKLEM

Volgens Amerikaanse statistieken overlijden jaarlijks in Amerika meer dan 50.000 burgers aan bloed-

verlies als gevolg van een trauma. De Emergency Bandage biedt een multifunctioneel verband dat 

meerdere eerstehulpmiddelen combineert in één effectief en eenvoudig aan te brengen product.

  Standaard in gebruik door militaire organisaties wereldwijd

  Reeds in gebruik door politie, brandweer, ambulance en eerstehulpverleners

KENMERKEN

  Geïntegreerde drukklem zorgt voor meer directe druk op de wond 

  Geïntegreerd sluitingsmechanisme 

  Niet-verklevend kompres 

  Elastisch zwachtel houdt kompres stevig op z’n plaats 

  Steriel verband vermindert besmetting

VOORDELEN

  Combineert meerdere eerstehulpmiddelen in één

  Snelle en eenvoudige toepassing

  Middels de drukklem kan van richting worden veranderd

  Weinig training vereist

  Snel stelpen van bloedingen redt levens
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