
OMNA ZIMNOWODNAOPASKA UCISKOWA 

PRZEZNACZONA DO RATOWANIA ŻYCIA W WODZIE I NA LĄDZIE 

• Precyzyjny mechanizm i ucisk • Prosta obsługa i automatyczne blokowanie
• Ucisk bez uszczypnięć • Schowek na taśmę
• Jednoręczna aplikacja • Trwała, uniwersalna, przenośna

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA OPASKI UCISKOWEJ: Wyłącznie w przypadku nie
dającego się opanować krwawienia kończyn, które zagraża życiu
INSTRUKCJE:
1. Wyjmij	taśmę	ze	schowka	i	przełóż	jej	koniec	przez	klamrę.	Zaciągnij	ciasno	wokół	zranionej
kończyny	i	zapnij	na	rzep,	tworząc	zamkniętą	pętlę	o	wielkości	2-3"	(5-8	cm)	powyżej	rany.
2. UNIEŚ	dźwignię	zamka	zapadkowego	i	zaciskaj	opaskę	do	czasu,	aż	krwotok	zostanie
opanowany,	a	tętno	w	naczyniu	dystalnym	zaniknie.	W	miarę	potrzeb	oceń	ponownie.
*W razie potrzeby, można zastosować drugą opaskę uciskową, którą należy obok pierwszej. Jeśli rana nie jest
dobrze widoczna, można założyć opaskę wysoko i ciasno.

ZANOTUJ GODZINĘ ZAŁOŻENIA OPASKI I NATYCHMIAST UDAJ SIĘ DO LEKARZA 
ZDEJMOWANIE: 

• Naciśnij środkowy zatrzask zamka zapadkowego i powoli zwolnij
LUB 

• Utrzymuj naciąg taśmy i powoli odpinaj rzep
PRZECIWWSKAZANIA 

• Nie stosować przy mniejszych krwawieniach
• Nie zakładać na staw
• Nie stosować w przypadku ukąszenia węża
• Nie należy zakładać opaski wokół przedmiotów w kieszeniach

KONSERWACJA PREWENCYJNA: 
• Opłucz słodką wodą po każdym użyciu lub po narażeniu na działanie słonej wody, aby zapobiec

korozji.
• Należy regularnie przeprowadzać kontrolę i testy wszystkich elementów.
• Należy regularnie zapoznawać się z opaską, również przed jej założeniem, aby zmniejszyć skutki

stresu.
OSTRZEŻENIE: 
Przed zastosowaniem opaski uciskowej, użytkownik MUSI przejść odpowiednie przeszkolenie. 
Stosować wyłącznie w przypadku silnego krwotoku, którego nie da się opanować. 
Wielokrotne użycie opaski uciskowej może doprowadzić do jej uszkodzenia. 
Ryzyko wystąpienia powikłań wzrasta po upływie 2 godzin. 
Używać na własne ryzyko. 

Aby zarejestrować swój Tourniquet i sprawdzić poprawność 
dziennika gwarancji na www.omnainc.com/pages/contact 



Wyłączenie odpowiedzialności: Używanie niniejszego produktu podczas uprawiania sportu, jest uważane 
za niebezpieczne. Produkt nie rekompensuje nieumiejętności surfingu czy pływania. Opaskę uciskową 
powinien zakładać wyłączenie wykwalifikowany i przeszkolony pracownik służby zdrowia. Opaskę 
uciskową należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza i w przypadku wystąpienia krwawienia 
zagrażającego życiu. Przed użyciem przeczytaj poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi. 
Niewłaściwe użycie może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty kończyny. Produkt powinien 
być regularnie czyszczony i konserwowany, aby zagwarantować prawidłowe działanie wszystkich 
elementów. Niewłaściwe użytkowanie unieważnia wszelkie wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. 
Całkowita odpowiedzialność i ryzyko spoczywają na użytkowniku. Producent - OMNA Inc. - oraz 
sprzedawca nie ponoszą żadnego rodzaju odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy i szkody poniesione 
przez jakąkolwiek osobę lub osoby lub mienie kupującego, użytkownika lub innych osób. Kupując ten 
produkt zgadzasz się trzymać OMNA Inc., podmiotów zależnych, dystrybutorów i detalistów 
nieszkodliwe. 

Disclaimer: A qualified and trained medical professional should only perform the application of a 
tourniquet.  Use the tourniquet under the supervision of a medical doctor, and for life threatening bleeding 
only. Read and follow the instructions prior to use. Improper use can result in serious injury or loss of 
limb. The product should be cleaned and maintained regularly to ensure all components are in good 
working order. Improper use voids any and all express or implied warranties. The user assumes all 
responsibility, risk, and liability. OMNA Inc., the manufacturer, and seller assume no responsibility or 
liability of any nature for any and all injuries and damages to any person, persons, property of buyer, user, 
or others. By purchasing this product you agree to hold OMNA Inc., any subsidiaries, distributors, and 
retailers harmless. 

Clause de non-responsabilité: Seul, un professionnel de la santé qualifié et formé peut exercer un garrot. 
Utilisez le garrot sous la supervision d'un médecin, et pour les hémorragies mortelles seulement. Lisez et 
suivez les instructions avant utilization. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la 
perte d'un membre. Le produit doit être nettoyé et entretenu régulièrement pour assurer que tous les 
composants sont en bon état de fonctionnement. Une mauvaise utilization annule toutes les guaranties, 
expresses ou implied. L'utilisateur assume toutes responsabilités, risques et engagements. OMNA Inc., 
fabricant, et vendeur n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour toutes les lésions 
et des dommages causés à une personne ou des personnes ou de l'acheteur du bien, utilisateur ou d'autres 
personnes. En achetant ce produit vous acceptez de tenir Omna Inc., toutes les filiales, les fabricants et les 
détaillants inoffensifs. 

Clausula de no-responsabilidad: Sólo un profesional de la salud calificado y capacitado, puede ejercer un 
torniquete. Utilice el torniquete bajo de la supervisión de un médico, y sólo por una hemorragia mortal. 
Lea y siga las instrucciones antes del uso. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la pérdida de 
un miembro. El producto debe ser limpiado y mantenido con regularidad para asegurar que todos los 

Uso inapropiado anula cualquier y todas las componentes estén en buenas condiciones de trabajo. 
garantías expresas e implicadas. El usuario asume todas las responsabilidades, riesgos y compromisos. 
Omna Inc., fabricante y vendedor, no asume ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza por 
cualquier lesión o daño causado a cualquier persona o personas o la propiedad del comprador, usuario u 
otras personas. Al comprar este producto usted acepta mantener OMNA Inc., todas las filiales, los 
fabricantes y minoristas inofensivos. Manufactured for: 

OMNA Inc. 
1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, USA, 33705 
Phone: 727.222.6429 

Email: sales@omnainc.com Patentowy: 
www.omnainc.com


