
OMNA TORNIQUETE MARINHO

Características do Gen 2
• Portàtil, Robusto, Leve e Compacto
• Concebido para Água do Mar, segundo especi�cações 
 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: 20190326 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

LEGENDA SÍMBOLOS DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

FABRICANTE: Indica o 
fabricante do dispositivo médico.

ATENÇÃO: Indica a 
necessidade de consultar as 
instruções de utilização, as quais 
alertam para informações tais 
como avisos e precauções que 
não podem, por uma série de 
razões, ser apresentadas no 
próprio dispositivo. 

NÃO REUTILIZAR: Indica que 
o dispositivo médico se destina a 
apenas uma utilização num único 
paciente durante um único 
procedimento.

MARCA CE: Signi�ca 
conformidade técnica europeia.

REPRESENTANTE EUROPEU 
AUTORIZADO: Os requisitos 
para a acreditação e vigilância de 
mercados relativamente à 
comercialização dos produtos; 
Diretiva relativa a Dispositivos 
Médicos.

CÓDIGO DE LOTE: Indica o 
código de lote do fabricante para 
que o lote possa ser identi�cado. 
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2. Morder - morder a faixa.
Puxar Para Baixo Apertado 
- removendo toda a folga

1. Posicionar Acima e Firme. 
O torniquete também pode ser 
aplicado 5 - 8 cm acima do 
ferimento

1. TIRARE - rimuovendo la 
cinghia fornita

2. Posizionare in alto e 
saldamente e AVVOLGERE 
attorno all’arto

3. Inserire la cinghia 
attraverso l’anello

4. TIRARE verso il basso 
- rimuovendo tutta la parte 
allentata

5. SOLLEVARE - la leva 
del nottolino, �nché 
l’emorragia non si 
fermerà e le 
pulsazioni distali 
non termineranno

Hemorragia Severa no Braço ou Perna: 
Aplicar o Torniquete OMNA

3. Fechar Velcro 4. Con�rmar 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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Aplicação a Uma Mão
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Para liberar / rede�nir o torniquete para 
treinamento. 
Puxe o botão vermelho para cima.

Aplicação a Duas Mãos




