ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
ДЖГУТА КРОВОСПИННОГО З ЗАСТІБКОЮ-ЛИПУЧКОЮ ТУРНІКЕТ-1
ТУ У 21.2-24736125-003:2014

Техніка накладання джгута
А. Приведення до стану готовності для накладання однією рукою.

Перед боєм джгут потрібно правильно скласти та розмістити на собі спереду так, щоб до нього можна було швидко дотягнутися однією рукою
(на грудях, на поясі і т.д.)
1. Дістаньте джгут з упаковки. Розгорніть на всю довжину.
2. Просуньте кінчик джгута через пряжку, що знаходиться перед поворотною ручкою.
3.Протягніть приблизно 15 см джгута через
4. Приплюснути петлю, що утворилася в
5. Згорніть джгут таким чином, щоб два кінці
петлю, загорніть у зворотному напрямку та
результаті кроку 2 таким чином, щоб пряжка
розплющеної петлі були складені разом, а
прикріпіть до основної частини джгута
та поворотна ручка знаходилися в центрі.
пряжка знаходилася вгорі на іншому кінці.
липучкою.

6. Складений таким чином джгут готовий до застосування. Його можна розмістити на одязі так, щоб до нього можна було легко дотягнутися
однією рукою.

Б. Накладання однією рукою.
1. Розгорніть складений джгут. Просуньте поранену кінцівку у петлю.
Розмістіть джгут вище місця поранення (ближче до серця).

2. Сильно затягніть кінець джгута, просунутий через пряжку та надійно
закріпіть липучку на ній самій.

3. Оберніть навколо кінцівки та закріпіть липучкою вільний кінець
джгута, не доходячи до поворотної ручки та застібки.

4. Повертайте ручку аж до того моменту, коли з поранення не
припинить текти яскраво червона кров та у кінцівці не припинить
відчуватися пульс.

5. Закріпіть поворотну ручку у фіксуючій планці. Перевірте чи є
кровотеча та дистальний пульс.

6. Зачепіть вільний кінець джгута за застібку, протягніть далі над
поворотною ручкою та прикріпіть липучкою до основної частини
джгута.

7. Закріпіть фіксуючу планку білою стрічкою. На стрічці напишіть час
накладання джгута. Підготуйте потерпілого для транспортування.

Рекомендовано також написати час накладання джгута
на лобі пораненого. Якщо під рукою немає ручки або
маркера, можна використовувати кров або бруд. Не
закривайте джгут одягом чи простирадлом.
УВАГА! Щоб не пошкодити шкіру, джгут накладають
поверх одягу, або місце накладання джгута декілька
разів обгортають бинтом, рушником і т.п.

В. Накладення двома руками (на прикладі поранення ноги)

1. Дістаньте джгут. Розгорніть. Від`єднайте закріплений липучкою кінець джгута, витягніть його з пряжки та приведіть джгут у вигляд стрічки.
2. Оберніть джгут навколо кінцівки якомога вище місця поранення (між
3. Просуньте кінчик джгута через зовнішній отвір пряжки та щільно
пораненням та серцем) та просуньте кінчик джгута через внутрішній
затягніть. Якщо час або умови не дозволяють протягнути кінець джгута
отвір пряжки
через обидва отвори пряжки-протягніть лише через зовнішній та сильно
затягніть

4. Дуже щільно оберніть кінець джгута навколо кінцівки та закріпіть
липучкою до основної частини. Коли липучка міцно закріплена до
основної частини, між нею та кінцівкою не повинно пролізти більш ніж
три пальці.

5. Повертайте ручку до того моменту, коли з поранення не припинить
текти яскраво червона кров та в кінцівці не припинить відчуватися пульс.
Необхідно зробити декілька обертів. Якщо після цього між джгутом і
кінцівкою ще можна просунути палець – закручуйте ручку ще сильніше.

6. Закріпіть поворотну ручку у фіксуючій планці. Ще раз перевірте, чи
зупинилася кровотеча і чи є пульс. Якщо кровотеча продовжується,
спробуйте ще щільніше затягнути джгут, закрутити ручку, або ж накласти
другий додатковий джгут.

7. Закріпіть фіксуючу планку білою стрічкою. На стрічці напишіть час
накладення джгута. Підготуйте потерпілого для транспортування.

Рекомендовано також написати час накладання джгута на
лобі пораненого. Якщо під рукою немає ручки або
маркера, можна використовувати кров або бруд. Не
закривайте джгут одягом чи простирадлом.

УВАГА! Максимальний час накладення джгута за відсутності
травматичної ампутації, 1,5-2 години в літку та 1 година
взимку. При довготривалому транспортуванні або очікуванні
евакуації джгут необхідно періодично послабляти.
Невиконання цього правила може призвести до втрати
кінцівки. Якщо кровотеча поновлюється – джгут накладається
знову.
Вигляд з визначенням основних елементів
«Джгут кровоспинний із застібкою липучкою Турнікет-1»

Протокол приймання. Джгут кровоспинний з застібкою-липучкою
Турнікет-1 (далі джгут) відповідає вимогам ТУ У 21.2-24736125-003:2014
та визнаний придатним до експлуатації.
Призначення. Джгут призначений для тимчасового припинення
кровотечі на відповідній частині тіла людини. УВАГА! Джгут
призначений для одноразового використання.
Область використання. Медичні заклади, надання першої медичної
допомоги в медичних установах, машинах швидкої допомоги, похідних
умовах, військових діях, та в інших екстримальних ситуаціях.
Комплектність. Комплект постачання кожного з джгутів повинен
вміщувати:
2.1. Виріб одного найменування - 1
2.2. Інструкція – 1
2.3. Споживче пакування - 1
2.4. Етикетка – 1
Примітка – При нанесенні тексту етикетки на споживчу тару, ярлик –
етикетка в комплект постачання не входить.
Гарантії виробника. Виробник гарантує якість джгутів при дотриманні
умов зберігання та експлуатації. Гарантійний термін зберігання 5 років з
дати виробництва. Гарантійний термін експлуатації–12 місяців з дати
продажу або введення в експлуатацію.
Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 13554/2014 від 05
грудня 2014
З рекламаціями звертатись в установленому порядку за адресою:
ПрАТ «АВ-ФАРМА», вул. Академіка Туполєва, 19, м. Київ, 04128, Україна.

