
 

 Čtyřdílná skládací evakuační nosítka 4A  
                              

Způsob použití, popis, konstrukce, údržba, záruka 
 
Čtyřdílná skládací evakuační a záchranná nosítka slouží pro přesun zraněných či jinak postižených 
osob z míst nedostupných mobilní záchranářské technice na místa přístupná této technice. Pro svoje 
rozměry, nízkou hmotnost, vysokou pevnost a rychlost nasazení, jsou doporučována k použití všem 
typům hasičských zásahových jednotek a to jak profesionálních, tak dobrovolných, posádkám 
rychlých záchranných služeb, či záchranným složkám policie, armády, civilní ochrany nebo Červeného 
kříže. 
 

Nosítka jsou certifikována dle EN 1865 : 2000  ( číslo CE certifikátu č. 92/42/EEC  )  a plně vyhovují 
všem potřebám a požadavkům výše uvedených složek záchranných služeb. Na výrobek je vystaveno 
prohlášení o shodě, podle §12, odst.3, písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. 
 

Základem konstrukce nosítek je systém pevnostních eloxovaných AL trubek, pospojovaný speciálně 
tvarovanými spojovacími armaturami, šrouby a nýty, jež umožňují velmi rychlé a jednoduché složení 
a rozložení systému nosítek. Použitý materiál konstrukce chrání tuto před korozí a oxidací. Na 
namáhaných místech jsou AL trubky ještě zdvojovány vnitřní výztuhou. AL konstrukce je osazena 
pevnou, omyvatelnou textilií, která bez problému snáší mnohonásobné rozložení a složení nosítek.  
Součástí nosítek jsou i dva vázací popruhy s plastovými spojkami, pro uchycení přepravované osoby 
po dobu transportu na nosítkách. Přesný způsob rozložení a složení nosítek, včetně uložení v obalu, je 
zřejmý z přiložených fotografií – viz. Příloha č.1  
Konce nosítek jsou osazeny gumovými koncovkami, sloužícími k pevnějšímu úchopu kraje nosítek a 
v zimních měsících při teplotách pod bodem mrazu izolující kůží na rukou od kovové konstrukce 
nosítek. Vlastní nosítka jsou složena ve vyztuženém textilním kufru, uzavíratelném kovovým zipem a 
osazeném z horní strany držadlem pro pohodlné přemisťování na místo použití.  

 
Základní rozměry a parametry : 
a) Složený tvar ( rozměry obalu )                                                      58 x 21 x 12 ( v cm ) 
b) Rozložený tvar ( rozměry pro použití )                                       214 x 54 x 13 ( v cm ) 
c) Váha nosítek bez obalu                                                                            6,8 kg 
d) Váha nosítek s obalem                                                                             7,8 kg 
e) Maximální nosnost                                                                                 159 kg     

 
Záruční doba je stanovena na 24 měsíců ode dne prodeje výrobku konečnému zákazníkovi. 
Tento dokument zároveň slouží jako záruční list výrobku.             
 
Údržba nosítek: 
Vlastní nosná textilie nosítek se udržuje běžnými čistícími a desinfekčními prostředky a bez problému 
snáší vícenásobné použití těchto prostředků.  
Po použití vody, čistících a desinfekčních prostředků je třeba nechat nosítka oschnout a teprve 
suchá je opět skládat do obalu! 
Konstrukce nosítek je bezúdržbová, pouze spojovací šrouby a nýty doporučujeme cca 1 x za 6 měsíců 
potřít vazelínou, aby se zamezilo případnému zaseknutí při rozkládání nebo skládání nosítek. 
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