Зберігання джгута у тактичній обстановці
Ця інформація взята та адаптована з Re Fractor Tactical Blog 1. Цей блог
описує правильне складання та зберігання джгута для медичної допомоги на
полі бою та у конфліктних зонах. Згідно з стандартами програми бійцярятувальника/тактичної допомоги пораненим у бою, багатьом бійцям видають
індивідуальну аптечку IFAK та кілька додаткових джгутів для їхніх підрозділів
– іноді без належного навчання. Якщо солдати не тренуються накладати джгут,
то їм слід внести це у свій графік тренувань. Наступна інструкція ґрунтується на
інформації з блогу RE Factor та розказує як правильно підготувати джгут та як
розмістити його на своєму спорядженні.
Процитовано за: http://blog.refactortactical.com/tourniquet_setup/
Крок 1 – Складання джгута
Складання джгута є надзвичайно важливим, адже завдяки ньому солдат
може швидко накласти джгут на ушкоджену кінцівку. У жодному випадку
солдатам у зоні АТО не слід залишати джгут у пластиковій упаковці. Усі бійці
повинні підготувати джгут для негайного використання у будь-який момент –
вдень або вночі.
Перевірка: коли вам видали джгут, вам слід перевірити його частини на
наявність тріщин, розривів або деформацій. Це особливо важливо при
використанні джгута у холодних, мокрих та суворих умовах, у яких пластик
може легко ламатися, як і у зоні АТО.
Підготовка: перевіривши джгут, ви повинні підготувати його для
негайного використання. Суть складання джгута у тому, щоб його можна було
накласти одною рукою, на випадок того, що треба буде накласти джгут на іншу
руку.

Завжди перевіряйте джгут на наявність тріщин, розривів та деформацій
перед використанням. Щоб підготувати джгут, просуньте стрічку джгута через
ОДИН отвір пряжки. Це дозволить вам затягнути джгут одною рукою. Якщо ви
просунете стрічку джгута через обидва отвори пряжки, то не зможете швидко
затягнути джгут. Коли джгут затягнутий, а липучка приклеєна до себе, даного
тертя вистарчатиме. щоб закріпити джгут.

Просуньте кінець джгута через один отвір пряжки, щоб його можна було
затягнути одною рукою.
Регулювання розміру: Відрегулюйте розмір джгута так, щоб у нього
вміщалася ваша найбільша кінцівка (зазвичай – нога) та будь-яке спорядження,
яке може на ній бути, наприклад, кобури пістолетів чи черевики. Хвостик
джгута повинен бути дуже коротким, оскільки він буде приклеєний до липучки
на джгуті. Якщо він буде занадто довгим та проклеїться занадто далеко, ви не
зможете вхопити його та затягнути джгут одною рукою.

Відрегулюйте розмір джгута так, щоб у нього вміщалася ваша найбільша
кінцівка з спорядженням, яке на ній носиться.
Візьміть хвостик джгута та загорніть його, приклеївши самого до себе,
створюючи маленький хвостик, за який можна вхопити джгут. Це важливо,
оскільки при використанні джгута вашу спритність обмежуватимуть рукавички,
кров чи грязюка.

Врешті, скрутіть джгут буквою S, так, щоб він відкривався, коли ви
витягатимете його.

Згорніть джгут буквою S для простоти використання.

Крок 2 – Розміщення джгута
Розміщення джгута у своєму спорядженні є також важливим для його
вчасного використання. Багато солдат країн НАТО мають стандартизований
набір та форму і носять джгути у верхній правій або лівій кишені уніформи.
Цього слід уникати, адже якщо буде поранена рука, протилежна тій, на якій
носиться джгут, то його неможливо буде дістати – хіба що якщо взяти два
джгути CAT та розмістити їх симетрично на формі. Усі джгути повинні бути
розміщені там, звідки їх можна легко дістати обома руками та витягнути з
мінімальними зусиллями. Одним з найважливіших питань при розміщенні
джгута є простота використання. Канцелярські гумки, спеціальні тримачі для
джгутів та гумки для волосся чудово підходять для закріплення джгута на
спорядженні, і в той же час їх легко зірвати при потребі. При використанні
канцелярських гумок та гумок для волосся регулярно перевіряйте їх та
замінюйте. Канцелярські гумки легко тріскаються, особливо під впливом
зовнішнього середовища.
Кілька поширених місць для джгута: середина бронежилета, посередині
на поясі за спиною, нижня кишеня штанів на правій або лівій нозі, приклад
автомата, всередині ручки дверей автомобіля та ззовні на аптечці. В ідеалі, у
кожного бійця повинні завжди бути два джгути – на випадок того, що потрібно
буде накласти джгут на дві кінцівки або іншому пораненому (якщо пацієнт має
свій джгут CAT, слід використовувати його джгут).

Розміщення джгута на бронежилеті:

Приклад спеціального тримача для джгута:

Розміщення джгута на поясі:

Планування та підготовка спорядження, необхідного для кожного
завдання, є частиною планування кожного військового медика.

