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NOSZE MEDEVAC

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

Nosze MEDEVAC zosta³y zaprojektowane przez norwesk¹ firmê Nodin, która 
specjalizuje siê w rozwijaniu innowacyjnych rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych szybkoœæ, 
a zarazem skutecznoœæ ewakuacji Medevac.
Poprzez stworzenie noszy oraz systemów mocowañ, spe³niaj¹cych przepisy 
okreœlone przez Miêdzynarodowe Porozumienie o Standaryzacji Si³ Wojskowych 
NATO mo¿na skutecznie zmniejszyæ czas potrzebny do ewakuacji, który jest 
punktem kluczowym w zwiêkszeniu szans prze¿ycia poszkodowanej osoby.

MEDEVAC obejmuje ewakuacjê rannych i chorych z kwalifikowan¹ opiek¹ 
medyczn¹ z pola walki do rozwiniêtych punktów opatrunkowych.
W systemie ewakuacji medycznej istotn¹ rolê odgrywaj¹ œrodki transportu. Jest 
on realizowany drog¹ l¹dow¹, powietrzn¹, morsk¹ lub sposobem mieszanym.
Bior¹c pod uwagê kryterium czasu reakcji na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia 
poszkodowanego, obecnie w NATO obowi¹zuje zasada 6 godzin. Nakazuje ona, 
aby ¿o³nierz otrzyma³ pomoc medyczn¹ adekwatn¹ do swojego stanu zdrowia 
nie póŸniej ni¿ do 6 godzin od momentu powstania zranienia.

Nosze MEDEVAC pozwalaj¹ na przeprowadzenie szybkiej i profesjonalnej akcji 
ratunkowej w specyficznych, w bardzo trudnych warunkach, przy u¿yciu ró¿nych 
œrodków transportu bez koniecznoœci przenoszenia poszkodowanego z noszy na 
nosze.

Spe³niaj¹ wymagania STANAG 2040 (ewakuacja drog¹ l¹dow¹) i STANAG 3204 
(ewakuacja drog¹ lotnicz¹).
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Zgodne z wymaganiami STANAG 
2040 oraz STANAG 3204.
Poczwórnie sk³adane.
Teleskopowe uchwyty.
Szybkie rozk³adanie oraz sk³adanie.
Zawiasy chroni¹ce przed 
przytrzaœniêciem reki.
5 punktów mocowania pacjenta.
6 punktów mocuj¹ce na statyw z 
kroplówk¹.
Le¿e noszy wykonane 
z ognioodpornego materia³u 
spe³niaj¹cego normy FAR/CS 
25.853a.

Wymiary noszy:

Ca³kowita d³ugoœæ noszy z 
wysuniêtymi r¹czkami 2290 mm.
Ca³kowita d³ugoœæ noszy ze 
schowanymi r¹czkami 1980 mm.
Maksymalna szerokoœæ 584 mm.
Wymiary po z³o¿eniu: wysokoœæ 520 
mm, szerokoœæ 270 mm, g³êbokoœæ 
220 mm.
Waga 9,7 kg.
Maksymalne obci¹¿enie 250 kg.
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