
 ABS Trauma Strap
 Relief step voor harnasgordels ter voorkoming van een hangtrauma

PBM Type
Harnasgordel

 
Het grootste gezondheidsrisico na een val is het optreden van een dodelijk
hangtrauma. Zelfs als een opgevangen persoon volledig ongedeerd in het
harnasgordel van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen  hangt, bestaat
het risico dat het bloed wegzakt in de naar beneden hangende
lichaamsdelen. Dit gebeurt omdat de beenspieren niet meer worden
geactiveerd, zoals bij staan of lopen. Hangend in een harnas werkt de
natuurlijke bloedsomloop niet meer. Bovendien kan het bloed door de
beenbanden van het harnas moeilijker naar het hart terugstromen. Met een
relief step kan men een hangtrauma echter actief voorkomen en de
bloedcirculatie stimuleren.

De ABS Trauma Strap is een lus waarin een persoon na een val zijn voeten
zet om de bloedsomloop via de spieren op gang te houden. Het optreden van
een hangtrauma kan zo worden uitgesteld totdat de brandweer of andere
reddingwerkers arriveren. Ook wordt beschadiging van de organen door een
tekort aan zuurstof voorkomen.

De praktische relief step van ABS zit compact opgerold op het
veiligheidsharnas: onopvallend en toch gemakkelijk bereikbaar. U maakt de
twee zakjes met de ABS Trauma Strap gewoon links en rechts vast op het
tussenstuk tussen schouderbanden en beenbanden. Bij een val verbindt u
ABS Trauma Straps met de haken en stelt u de juiste lengte in. U staat nu in
een lus. Dankzij deze lus drukt uw lichaamsgewicht niet meer op de benen
en houdt u de bloedsomloop bij de beenbanden op gang.

Meer informatie over een hangtrauma en het voorkomen ervan vindt u in het
handboek op onze website onder het kopje "Hangtrauma".

● Anti-trauma relief step voor harnassen

● Voorkomen van een hangtrauma

● Eenvoudig aan het harnas te bevestigen
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS Comfort
 PBM | Harnasgordel

 ABS ComfortVest
 PBM | Veiligheidsvest
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