
OMNA TORNIQUETE MARINHO

Características do Gen 2
• Portàtil, Robusto, Leve e Compacto
• Concebido para Água do Mar, segundo especificações 
 marítimas
• Com Autobloqueio e Antiderrapante
• Faixa para morder, auxilliando aplicações a uma mão
• Instruções de Utilização (IU) no Exterior
• Local para Registo da Hora de Aplicação do TQ Garrote
• TOTALMENTE em aço inox lacado Carga Máx. do 
 Garrote 250 Kgs
• Concebido para Uso em Treino Repetitivo com 
 Minimo Desgaste

Rev: 20190205 Fabricado Para a OMNA Inc. Feito na china em
ISO 9001, ISO 13485, Instalação FDA Registrado., Berry Compatível

Manutenção preventiva:
- Lavagem de água doce após cada 

uso ou exposição a água salgada
- Inspeção e Teste de 

componentes devem ser 
realizados regularmente

- Familiarização deve ser realizada 
regularmente e antes da 
aplicação real para reduzir os 
efeitos do estresse

Contra-indicações:
- Não use para pequenas 

hemorragias
- Não aplique em uma junta
- Não aplique sobre itens nos 

bolsos

Para registrar seu Tourniquet Leash e validar sua garantia, 
 inicie sessão em www.omnainc.com/pages/contact    

Fabricado para:
OMNA Inc.  

1400 63rd Ave S
St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Patentes: www.omnainc.com



2. Morder - morder a faixa.
Puxar Para Baixo Apertado 
- removendo toda a folga

1. PUXAR - remover a faixa 
armazenada

2. Posicionar Acima e 
Firma - ENFAIXAR à 
volta do membro

3. Passar a faixa pelo anel
4. Puxar Para Baixo 

Apertado - removendo 
toda a folga

5. ERGUER a alavanca 
do garrote até que a 
hemorragia pare e a 
palpitação distal seja 
eliminada

Hemorragia Severa no Braço ou Perna: 
Aplicar o Torniquete OMNA

3. Fechar Velcro 4. Confirmar que a Folga foi 
Removida; Voltar a Apertar 
se necessario

5. ERGUER a Alavanca do 
Garrote até parar a 
hemorragia e não se sinta a 
pulsação por baixo. Se não 
conseguir controlar a 
hemorragia ou a pulsação 
distal estiver presente, 
aumente a compressão ou 
aplique outro torniquete por 
cima e/ou ao lado do primeiro 

6. Registe a hora da aplicação. 
Procure um médico
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1. Posicionar Acima e Firme. 
O torniquete também pode ser 
aplicado 5 - 8 cm acima do 
ferimento

Aplicação a Duas Mãos

Aplicação a Uma Mão
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