
X-treme 
trauma kit
X-treme trauma kit är utvecklad och framtagen för 
att rädda liv. Den lilla och smidiga väskan är för-
packad med specifikt utvalda sjukvårdsartiklar och 
är avsedd för extrem skadehantering. Detta är en 
produkt som ökar förutsättningarna för en person 
med ett kritiskt blödningstillstånd att vårda sig 
själv tills det att kvalificerad hjälp finns på plats. 

Egenskaperna som väskans innehåll har skapar de bästa förutsättningarna 
för ensam skadehantering, överlevnad och minskad risk för bestående 
men. Väskan kan och uppmanas att fästas på ett bälte, i ett fordon 
eller på en arbetsplattform för att finnas nära till hands om olyckan är 
framme.

Med produkten medföljer instruktioner och filmer. Användaren 
uppmanas och ansvarar själv för att ta till sig beskrivningarna och 
få förståelse i användandet av produktens innehåll. Vi kan erbjuda 
utbildning i produktens användande om så önskas.

TRAUMAENHETEN PÅ KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET HAR GÅTT UT MED FÖLJANDE UPPGIFTER:

I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken före 
44 års ålder. Av dem som dör ute på skadeplats  

avlider minst en tredjedel på grund av blödning. Därutöver 
kan blödning också avsevärt förvärra tillståndet vid  
samtidig skallskada. Därför kan ett tidigt korrekt omhänder- 
tagande av ett blödningstillstånd vara av avgörande  
betydelse för överlevnad och minskad morbiditet.

Skicka e-post till sacci@sacci.se, 

alternativt ring oss på 0243-932 50 

så hjälper vi dig gärna!

» Hemostatiskt förband

» Gasbinda

» Tourniquet

» Swat-T

» Sax

» Lysstav

» 2 par Handskar (ett par för dig, och ett par 
   till en eventuell kollega/vän som kan hjälpa)

» Visselpipa

» Värmefilt

SÅ BESTÄLLER DU

KITET INNEHÅLLER:

SACCI SJUKVÅRD & RÄDDNINGSTJÄNST

Sacci Ryggsäckar AB, Gamla Tunavägen 8, 784 36 Borlänge, SWEDEN

Tel: 0243-932 50, sacci@sacci.se

WWW.SACCI.SE

SJUKVÅRDSVÄSKOR

Från Torsång till världen. Med våra rötter mellan skogarna och den vindlande älven 
i Torsång har familjeföretaget levererat ryggsäckar och bärutrustning för extrema 
förhållanden i över hundra år. Då som nu är det hantverksskickligheten, nytänkandet 
och kvaliteten på våra produkter som gör oss omtalade.
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