
Direcione a tira em volta do membro, passe a lingueta 
através da fenda da presilha, e posicione o     2-3” 
(5 -7 cm) acima do local do sangramento diretamente 

na pele*

Insira o membro ferido através do laço feito com tira 
e posicione o   2-3” (5 -7 cm) acima do  local do 

sangramento diretamente na pele*

Puxe a tira firmemente e prenda em todo o seu caminho  em 
volta do membro, mas não sobre os clipes. A tira deve estar 
presa o suficiente  para que a ponta de três (3) dedos não 

possam deslizar entre a tira e o membro. Se as pontas de três 
(3) dedos deslizar sob a tira, reaperte e reafixe.

Fixe a haste dentro do clipe para prendê-la no local. Verifique 
se há sangramentos e pulso distal. Se o sangramento não 

está controlado, ou o pulso distal estiver presente, considere 
aperto adicional ou aplicar um segundo     acima e lado 

a lado ao primeiro. 
Reavalie.

Direcione a tira entre os clipes e sobre a haste. Fixe a haste e 
a tira com a fita TIME. Escreva o tempo de aplicação.

Gire a haste até parar o sangramento.

2

3

4

5

OU

*Se você nao está seguro ou não for possível dedicar tempo adicional para examinar  de onde o sangramento proveem baseado na situação, o    pode  efetivamente 
ser aplicado sobre a roupa o mais alto possível no braço ou na perna. O   NÃO pode ser aplicado sobre objetos sólidos dentro nas roupas ou bolsos. Assim que a 

situação permita, o membro ferido deve ser avaliado e o    reposicionado 2-3” (5-7 cm) acima do ferimento diretamente sobre a pele.
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Distribuição por:
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TACTICAL PRETO
NSN 6515-01-521-7976

TREINAMENTO AZUL
NSN 6910-01-560-2972

O   está pronto para ser colocado no seu KIT.

  Dobre o    pela metade 
colocando a fivela em uma 

extremidade. O Torniquete está agora 
pronto para ser colocado no seu Kit 

médico.

3

Passe a tira através da fenda da fivela. 
Puxe a tira umas 8” (20 cm) e dobre-a 

de volta aderindo-a a si mesmo.

1

Achate o loop formado pela tira 
Coloque a fivela no no meio da tira 

dobrada. 

2

EMS LARANJA
NSN 6515-01-612-7129

Combat Application Tourniquet® and  
are trademarks registered in the United States and certain other countries.

Manufactured by C-A-T Resources, LLC
483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730 

United States of America 
803.325.9300

U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253; 
8,888,807; 10,016,203;

Canada Patent No. 2,569,550;
EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786; 

Israel Patent No. 179769; 
Hong Kong Patent No. 1,163,479; 

Other Patents Pending
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INSTRUÇÕES DE USO PADRÃO: 
O uso pretendido do Combat Application Tourniquet® ( ) é para obstruir o fluxo sanguíneo de uma extremidade 

no caso de uma ferida traumática com hemorragia significativa. O benefício clínico do  é o controle de um 
sangramento com risco de vida que resulta em menos perda de sangue. O  só deve ser usado conforme 
orientado pelas diretrizes componentes do serviço militar, profissionais de saúde ou sob a supervisão de um 

médico; em estrita conformidade com estas instruções de uso. A população-alvo para  é qualquer pessoa com 
sangramento importante nas extremidades superiores ou inferiores, o que representa risco de vida e não pode ser 
interrompido de outra forma. O  tem uma circunferência operacional máxima de 35 pol. (88,9 cm). O uso de 
qualquer torniquete por mais de 2 horas pode levar a danos neurológicos ou musculares permanentes. Se você não 

tiver certeza ou não puder dedicar um tempo adicional para examinar de onde está vindo o sangramento com base na 
situação, o  pode ser aplicado com eficácia sobre a roupa o mais alto possível no braço ou na perna. O  

NÃO deve ser aplicado sobre objetos sólidos dentro da roupa. Assim que a situação permitir, o membro lesionado deve 
ser avaliado e  reposicionado 2 ”-3” (5-7cm) acima da lesão diretamente na pele. O  deve ser armazenado 

em local fresco e seco, longe da luz solar direta. A reutilização deste dispositivo descartável pode apresentar risco de 
infecção. Descarte os  usados de acordo com os regulamentos locais para resíduos biomédicos. Comunique todos 

os incidentes graves ao fabricante e à autoridade reguladora apropriada.

TORNIQUETE

C-A-T Resources, LLC
483 Lakeshore Pkwy
Rock Hill, SC  29730

United States of America

Mdi Europa GmbH 
Langenhagener Straße 71 

D-30855 Langenhagen
Germany

Fabricante
Representante autorizado na Comunidade 
Europeia / União Europeia

Afaste-se da luz solarManter seco

Não reutilize

Aparelho médico Identificador Único de Dispositivo

Número de lote Consulte as instruções de uso
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