
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAES® Modular Bandage 
OLAES® Modular Bandage är den senaste generationen traumabandage och är 
fördelaktigt för alla nivåer av vårdgivare. 
Fullpackad med funktioner som 3 meter gasväv, ett löstagbart ocklusivt plastark 
bakom OLAES® traumaförbandsdyna och en tryckkopp som också kan fungera som 
ett styvt ögonskydd, är de avancerade funktionerna hos det medicinska bandaget 
undangömt och kan användas vid behov eller helt enkelt ignoreras. Inga krokar eller 
klämmor för att förvirra eller fördröja vården. Velcro® 'Control'-remsor förhindrar att 
den elastiska rullen oavsiktligt lossnar och säkrar nödbandaget under hela 
appliceringsprocessen. 
 
Detta OLAES®-förband är designat med direkt input från några av de mest erfarna 
stridsläkare i världen, ingen detalj har utelämnats. Från de självhäftande "bromsarna" 
på det elastiska bandaget som förhindrar oavsiktlig utrullning till den sicksackpackade 
gasväven som lätt matas från det taktiska bandaget, detta är det mest omfattande 
funktionsspäckade bandaget som finns tillgängligt utan extra förvirring. 
 
Inget annat medicinskt förbandsbandage erbjuder så mycket mångsidighet i en så liten 
förpackning. Täck mindre sår, applicera verkligt effektiva tryckförband, applicera 
ocklusiva förband och ha förmågan att packa svåra sår med ett OLAES® Modular 
Trauma Bandage. 
 

 

 

 



 

Applikationseffektivitet: 

Under högstresssituationer, såsom de som involverar skadade, påverkar stresseffekter på 
mänsklig prestation ofta individers finmotorik. Detta gör enkla uppgifter som att applicera 
bandage svårare och mer tidskrävande. Genom att skapa ett tryckbandage där applikationen 
endast involverar grovmotorik, inga riktningsförändringar runt krokar eller stänger, erbjuder 
OLAES® Modular Bandage avsevärt en enklare och effektivare lösning i 
bandageförbandsalternativ. 

Det elastiska stridsförbandet kräver helt enkelt omslag där resåren förblir platt istället för att 
förvandlas till ett snöre. Kontroll över den elastiska rullen upprätthålls av "Control Strips" om 
resåren tappas. Du behöver inte längre öppna eller bära gasväv och ett bandage separat 
eftersom båda ingår i samma paket. 

En riktig tryckkopp: 

Den unika tryckkoppen genererar ett verkligt fokuserat tryck ovanpå sårstället där det krävs, 
inte periferiellt tryck som en ineffektiv tourniquet. Det genererade fokuserade trycket hjälper 
till att täppa till skadade kärl på sårstället där det behövs. Det minskar också mängden 
manuellt tryck som krävs för att hållas, vilket frigör vårdgivaren att behandla andra skador 
eller skadade. 

Tryckkoppen kan också tas bort och användas som ett styvt ögonskydd för behandling av 
ögonskador som rekommenderas i CoTCCC-riktlinjerna. 

Funktioner inkluderar: 

Latex fri 

Elastiskt omslag med inbyggda "kontrollremsor" för att förhindra oavsiktlig upplösning 

3 meter steril 4-lagers gasväv 

Det ocklusiva plastskiktet ingår i förbandsfickan 

Transparent tryckkopp som fokuserar trycket på sårplatsen och möjliggör visuell inspektion 
av okontrollerad blödning 

Varianter: 

OLAES MODULAR 4” 
OLAES MODULAR flatpacked 4” 
OLAES MODULAR 6” 
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