
Назва виробу: Ноші м’які «Дніпро» S

Склад та опис виробу: Полотно з міцної, щільної синтетичної тканини: 
ширина - 720  
Стропи для кріплення тулуба та ніг зі стрічки 
ремінної поліамідної з застібками, липучками для
надійної фіксації ніг постраждалого;  
6 ручок з кожного боку по довжині та ручка зі
сторони узголів’я.

15 мм;

Призначення:

Застереження:

Термін придатності:

Ноші м’які «Дніпро» S
ТУ У 32.5-34228792-002:2023

Для евакуації хворих, травмованих (поранених) до
санітарного транспорту або пункту надання допомоги.

5 років з дати виготовлення. 

-+ 30 мм;довжина - 1900 -+

Конструкція:

(мал. 1)
1, 2, 3 - ручки;
4 - стропа для кріплення
тулуба       з      застібкою;
5 - стропа для кріплення ніг
з     липучкою - фіксатором;
6 - полотно  нош;
7 -     «HEAD»     позначення 
направлення розташування 
голови;
8 - карман.

Повторно не використовувати. Використовувати згідно 
інструкції із застосування. Максимальне навантаження 
140 кг.
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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У РАЗІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕВИЩЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ БІЛЬШЕ ЗА 140 КГ, СПРАВНА РОБОТА ВИРОБУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ 

1. Вийміть  ноші  з  сумки  для  перенесення.  

2. Розгорніть ноші і покладіть біля  пораненого.

3. Поверніть постраждалого  на  бік, підкладіть
    ноші    та  покладіть  на   них  постраждалого.      
4. Голова       постраждалого      повинна      бути 
    повністю   розташована   на    ношах   (мал.2). 
    Направлення розташування  голови вказано 
    позначенням «HEAD». 

5. Зафіксуйте    постраждалого,    згідно   схеми 
    (мал.2):
  - За  допомогою  стропи для кріплення тулуба
    зафіксуйте        пораненого       та         закріпіть
    застібкою (крок 1).
  - За    допомогою    стропи   для  кріплення  ніг
    закріпіть     кожну        кінцівку       окремо     та 
    зафіксуйте   липучкою-фіксатором    (крок 2).
    За  необхідності    пришвидшення    евакуації,
    можливо виконати кріплення ніг спрощеним
    способом: обидві кінцівки разом закріпити 
    стропою   для    кріплення   ніг,   фіксуючи 
    липучкою-фіксатором, як вказано на мал.3,
    виконуючи послідовно крок 1, крок 2.
  - Заправте     всі       вільні     кінці,      щоб    вони  
     не заважали під час транспортування.

6. Після  того,    як      поранений       закріплений
     стропами   для   тулуба   та  ніг  у  ношах, його 
     можна переміщувати, використовуючи ручки. крок 1

Укладання та фіксація постраждалого: 

мал.2

мал.3
крок 2

крок 1 крок 2


