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STAZA TAKTYCZNA CAT

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

Taktyczna opaska zaciskowa -  służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek 
amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. Szczególnie polecana na 
uzupełnienie zestawów ratownictwa medycznego używanych przez Wojsko, 
Policję, Straż Pożarną i pozostałe służby ratownicze.  

Możliwości zastosowania:

 Możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie.
 Możliwość założenia przez rannego żołnierza samodzielnie w ramach 

samopomocy.
 Możliwość wykorzystania opaski do podtrzymania opatrunków.

 kompaktowa i lekka - waga ok.. 60g
 jednoczęściowa
 system zamknięcia zabezpieczający 

przed przypadkowym rozpięciem
 staza wyposażona jest w element 

konstrukcyjny zabezpieczający 
przed przypadkowym rozpięciem 
lub poluzowaniem naciągu

 system naciągowy stazy składa się z 
paska okalającego kończynę oraz 
obrotowego elementu typu 
kołowrót. System pozwala na 
płynną regulację siły naciągu

 opaska jest zapinana za pomocą 
taśm typu „rzep”

 szerokość taśmy uciskającej 
kończynę 4 cm

 dostępna w kolorze czarnym 
(wojsko, służby specjalne), 
pomarańczowym (służby cywilne), 
niebieskim (wersja treningowa) za 
wyjątkiem miejsca, w ktorym 
wpisuje się godzinę założenia - w 
kolorze białym

 bezgłośna praca mechanizmu 
naciągowego

 miękka wyściółka wewnętrzna 
stazy, zapobiegająca obtarciom 
skóry

 możliwość zapisania czasu założenia 
stazy w wyznaczonym miejscu

 możliwość wyjęcia opaski z 
opakowania jedną ręką

 możliwość noszenia stazy bez 
opakowania na zewnątrz

 możliwość transportu stazy na 
zewnątrz w różnych warunkach 
atmosferycznych
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1. Przełóż końcówkę paska przez 
wewnętrzny otwór w klamrze.

2. Następnie przełóż końcówkę paska 
przez zewnętrzny otwór w klamrze 
(pasek zostanie zablokowany).

3. Pociągnij mocno za pasek. Dla 
bezpieczeństwa przymocuj pasek na 
rzep.

4. Przekręcaj kołowrót, dopóki nie 
zatamujesz upływu jasno - czerwonej 
krwi.

5. Umieść kołowrót pod klamrą. 6. Zabezpiecz kołowrót paskiem 
zabezpieczającym. 

kołowrót regulujący 
siłę ucisku

klips mocujący
kołowrót

miejsce do zapisania 
godziny założenia

pasek uciskowy
z rzepem
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