REVOLUTIONERANDE

SKÄRVERKTYG

Räddar liv vid olyckor och trauman

s-cut.se • esequipment.se

Till dig som jobbar med att rädda liv:

Välj ett verktyg
du kan lita på!
Den enkla och geniala konstruktionen hos S-Cut
gör att du alltid kan lita på att den fungerar.
Med eller
utan hands
kar

S-CUT är lik
a lätt
om du har h använd även
andskar på
dig.

Höger- eller
vänsterhänt

Designad för ergonomi
och optimalt grepp.
Lika lättanvänd vare
sig du är höger- eller
vänsterhänt.
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Sparar värdefull tid

Med en S-CUT kommer
du ögonblickligen åt att
utföra livräddande insatser.
Du sparar värdefull tid, vid
exempelvis hjärtstopp är
varje sekund avgörande
för utgången.

Säker för dig
och din patien
t

S-CUT är konstr
uerad
för att skydda
både
användare och
patient
från att skada
sig.

Kräver ingen
utbildning

Eftersom den är så
lätt att hantera kan
du börja använda din
S-CUT efter att ha läst
instruktionen.

Skär genom
tuffa material

Oberoende
av väder och
temperatur

i en het
S-CUT lika bra
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öken som i arkt
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en
miljöer. D
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S-CUT skär lätt och
smidigt genom alla
typer av kraftiga
material, t ex stridsvästar och MC-ställ.
Fungerar även på
våta kläder.
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S-CUT är en livräddare
S-CUT är ett optimalt hjälpmedel när det
gäller att snabbt avlägsna kläder för att
sätta in livräddande åtgärder. Tiden för
att skära upp kläder i situationer som
trauman, hjärtstopp, kemolyckor och
drunkningstillbud (hypotermi) förkortas
avsevärt med en S-CUT jämfört med saxar och knivar.
Oljesanering på Tjörn 2011*

Verktyget är säkert att använda. Trots den extrema skärförmågan finns ingen risk för skärskador, varken hos
patient eller räddningspersonal.
Modellerna 501, 601 och 701 är avsedda för medicinskt
bruk och därför CE-märkta. De används av ambulansoch räddningsorganisationer över hela världen.
Utvecklad för akut-, ambulans- och räddningspersonal
men har sin självklara plats även inom polis, militär,
kriminalvård och saneringsarbete.
*Vid den stora oljekatastrofen på Tjörn 2011 användes S-CUT bland annat för att avlägsna saneringspersonalens kläder efter varje arbetspass. Kläderna var indränkta i tjock,
kletig olja och genom att skära upp dem innan de togs av besparades personalen från onödig hudkontakt med oljan.
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Vid trafikolyckor används S-CUT för att snabbt skära av bilbälten och krockgardiner som hänger i vägen. Kläder skärs upp för att hals
kragen ska kunna sättas på plats korrekt

”En enda insparad minut kan
utgöra en avsevärd skillnad för
patientens chans att överleva.”

John Herlitz, Professor i Kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Oavsett om det handlar om att skära upp kläder för att sätta in livräddande åtgärder eller om det gäller att få ut en bruten fot ur en sko utan
att åsamka patienten onödig smärta fungerar S-CUT väl.
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EUPOL-styrkan
i Afghanistan
har utrustat sin
personal med
S-CUT.
De bär sin
personliga
S-CUT i ett
hölster, lätt
åtkomlig utanpå
skyddsvästen.

S-CUT kortar tiden till insats
Studier visar att S-CUT:s effektivitet ger tidsbesparing på flera minuter i akuta situationer
trafikolyckor är det snabbt och smidigt att skära av bilbälten
och krockgardiner m m. Kläder skärs upp för att halskragen
ska kunnas sättas på plats korrekt. Med modell 601, som har
ett utskjutbart stickblad, kan baksidan av sätena öppnas för att
säkert och effektivt använda hydraulverktygen när ryggstödet
behöver klippas bort.

polis är ofta först på plats vid olyckor. S-CUT ger polisen
möjlighet att snabbt agera och utföra första hjälpen, både i
situationer där någon drabbats av hjärtstopp och/eller då egen
personal skadats. Med en hjärtstartare tillgänglig kan S-CUT
minska tiden till behandling med en minut. För att komma åt
en blödning måste kläder tas bort på ett snabbt och säkert sätt –
med en S-CUT är det möjligt.

ambulanser och akutmottagningar. Alla traumapatienter, hjärtstoppspatienter och kritiskt sjuka patienter
kräver att kläder snabbt avlägsnas för effektiv triage och behandling. På nedkylda patienter, ibland med blöta kläder, som
måste hanteras varsamt och effektivt gör S-CUT det möjligt
att på några sekunder öppna och få av kläderna utan risk. I
ambulansen, när en snabb iv-kanyl och/eller vitala parametrar
behövs, skärs hela ärmen upp med ett snitt från axeln. Patienten exponeras inte för kyla och fortsatt triage kan sedan utföras
i den uppvärmda ambulansen.

kriminalvård. Häktade och intagna som skadar sig själva behöver snabb första-hjälpen-behandling. Det kan handla om stickoch skärskador eller hängningsförsök. S-CUT är ett avsevärt mer
effektivt och säkert alternativ jämfört med sax eller kniv.
inom försvaret är S-CUT med sin ergonomiska design
lämplig under taktiskt svåra förhållanden där det är nödvändigt
att hålla låg position. Här är det en klar fördel att S-CUT kan
användas med såväl vänster som höger hand. Modell 601 har
också ett utskjutbart stickblad som gör det möjligt att öppna
upp kläder utan tillgång till en kant.

cbrne sanering. Innan sanering kan genomföras ska kläder
avlägsnas på såväl liggande som stående personer. Med S-CUT
skärs kläderna av för att undvika att de dras över huvudet.
Verktyget funger lika bra på blöta kläder som på kläder nerkletade med ämnen som som tjockolja.

räddningstjänsten har stor nytta av S-CUT då den
kan användas med grova handskar. Vid losstagning, även djurlivräddning, kan remmar, rep och bälten enkelt skäras av. Vid
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Några röster om S-CUT
Yrkesgrupper som använt S-CUT i skarpt läge är våra i särklass bästa referenter
Våra CE-märkta S-CUT-modeller hittar hela tiden nya användargrupper. Avdelningar inom akutvård,
militär och polis har sedan länge insett nyttan med att alltid ha en S-CUT tillgänglig. Vi är stolta över
att få hänvisa till personer som i sina respektive yrken har höga krav på fungerande utrustning. Var och
en av dem är väl medveten om hur människors liv och hälsa vid olyckor och skador avgörs av hur snabbt
kläder kan avlägsnas och insatser kan sättas in.

S-CUT är en viktig del av den utrustning
jag använder för att ta hand om sårade
soldater. Jag har använt den på fältet i
flera år och finner den helt pålitlig. S-CUT’s
förmåga att skära genom soldaternas
utrustning, inklusive skyddsvästen, är unik.
Mats, Reconnaissance soldier/nurse

Det som är så bra med S-CUT är att den är så
snabb och enkel att använda. Du kan använda
den i alla typer av situationer, från den mest
rutinmässiga till den mest extrema.
Martin Sjöholm, health care manager,
Swedish Rescue services international relief efforts

Av alla verktyg vi provat vid olyckor och
trauman har S-CUT gång på gång bevisat
sig vara bäst. Ett exempel är att vi sparar
upp till fem minuter för att få av en motorcyklist läderstället.
Sari Sirilää, Nurse/ATLS coordinator,
Sahlgrenska University Hospital Göteborg.

Fler referenser på esequipment.se
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Fler produkter från ES Equipment

S-CUT 501

S-CUT QE

Vår största modell, avsedd för riktigt tuffa förhållanden.
Medicinteknisk produkt med höga krav på precision och
prestanda.
Längd 24 cm, vikt 260 g. Anodiserat maskinfräst aluminium.

En lite enklare modell, tillverkad i glasfiberarmerad plast. Roterbart
skärblad med fem lägen som passar att skära alla textila material,
t ex markväv, spännband samt krympplast m m.
Längd 18 cm, vikt 106 g.
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S-CUT 701
Vår minsta modell, även den klarar riktigt tuffa förhållanden.
Medicinteknisk produkt med höga krav på precision och
prestanda.
Längd 18 cm, vikt 170 g. Anodiserat maskinfräst aluminium.

Hölster
Tillverkat i slitstark textil som klarar tuff användning samt går att
tvätta. Bältesclip på baksidan. Passar alla S-CUT-modeller.

Passa
ra
mode lla
ller!

S-CUT 601

Väggfäste

Som 701 men kompletterad med ett utskjutbart stickblad för att
kunna göra hål för att starta skärningen. Medicinteknisk produkt
med höga krav på precision och prestanda.
Längd 18 cm, vikt 170 g. Anodiserat maskinfräst aluminium.

Förvara din S-CUT i detta lättplacerade väggfäste! Du vet alltid var
du har den och i ett handgrepp har du din S-CUT redo när det är
bråttom. Passar alla S-CUT-modeller.

S-CUT XC-E – finns i fyra färger
Anpassad för situationer där hästar fastnar och grips av panik. Ett
snabbt och säkert sätt att få loss hästen utan risk att skära hästen
eller sig själv. Har större ”gap” för att klara tjocka grimskaft m m.
Längd 21 cm, vikt 105 g. Pulverlackad vattenskuren aluminium.

Skärblad och mothåll

ACP förpackning

Förpackning med 1 st skärblad och
1 st mothåll i plast.
Passar S-CUT XC-E.

Innehåller 4 st skärblad och 4 st
hygieniska mothåll.
Passar CE-modellerna 501, 601 och 701.

S-CUT utvecklas i Sverige av ES Equipment AB
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