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NAZWA

NOSZE MEDEVAC

OPIS

WŁAŚCIWOŚCI

Nosze MEDEVAC zostały zaprojektowane przez norweską firmę Nodin, która
specjalizuje się w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań zwiększających szybkość,
a zarazem skuteczność ewakuacji Medevac.
Poprzez stworzenie noszy oraz systemów mocowań, spełniających przepisy
określone przez Międzynarodowe Porozumienie o Standaryzacji Sił Wojskowych
NATO można skutecznie zmniejszyć czas potrzebny do ewakuacji, który jest
punktem kluczowym w zwiększeniu szans przeżycia poszkodowanej osoby.

n Zgodne z wymaganiami STANAG

MEDEVAC obejmuje ewakuację rannych i chorych z kwalifikowaną opieką
medyczną z pola walki do rozwiniętych punktów opatrunkowych.
W systemie ewakuacji medycznej istotną rolę odgrywają środki transportu. Jest
on realizowany drogą lądową, powietrzną, morską lub sposobem mieszanym.
Biorąc pod uwagę kryterium czasu reakcji na zagrożenie życia lub zdrowia
poszkodowanego, obecnie w NATO obowiązuje zasada 6 godzin. Nakazuje ona,
aby żołnierz otrzymał pomoc medyczną adekwatną do swojego stanu zdrowia
nie później niż do 6 godzin od momentu powstania zranienia.
Nosze MEDEVAC pozwalają na przeprowadzenie szybkiej i profesjonalnej akcji
ratunkowej w specyficznych, w bardzo trudnych warunkach, przy użyciu różnych
środków transportu bez konieczności przenoszenia poszkodowanego z noszy na
nosze.

2040 oraz STANAG 3204.
Poczwórnie składane.
Teleskopowe uchwyty.
Szybkie rozkładanie oraz składanie.
Zawiasy chroniące przed
przytrzaśnięciem reki.
n 5 punktów mocowania pacjenta.
n 6 punktów mocujące na statyw
z kroplówką.
n Wytrzymałe antypoślizgowe leże
siatkowe pokryte PVC, wykonane
z ognioodpornego materiału,
ułatwiającego dezynfekcję
i dekontaminację
n
n
n
n

Wymiary noszy:
n Całkowita długość noszy z

wysuniętymi rączkami 2290 mm.
n Całkowita długość noszy ze

Spełniają wymagania STANAG 2040 (ewakuacja drogą lądową) i STANAG 3204
(ewakuacja drogą lotniczą).

schowanymi rączkami 1980 mm.
n Maksymalna szerokość 584 mm.
n Wymiary po złożeniu: wysokość 520

mm, szerokość 270 mm, głębokość
220 mm.
n Waga 9,7 kg.
n Maksymalne obciążenie 250 kg.
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