
1 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Před použitím doporučujeme pozorně přečíst.  

 

NÁZEV:  ZÁCHRANÁŘSKÁ NOSÍTKA 
TYP:  EZN-10  

 
    

EGO Zlín, spol. s r. o. 
U Pekárny 438 
763 14 Zlín – Štípa 
Česká republika 

IČO: 46902473 
tel: +420 577 100 031 
fax: +420 577 914 363 
www.egozlin.cz  

 

 

 

 

 

 

 

POPIS VÝROBKU: 
Konstrukce nosítek je vyrobena z antikorozního anodizovaného hliníku a je vybavena kloubovými spojkami, které 
umožňují její podélné a příčné rozložení. Povrch potahu nosítek je tvořen omyvatelným PVC materiálem.  
Součástí nosítek jsou dva fixační popruhy délky 175 cm s plastovými sponami a transportní obal. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost nosítek: cca 4,4 kg 
Hmotnost obalu: cca 0,2 kg  
Rozměry v rozloženém stavu: 207 x  56 x 14 cm  (d x š x v)  
Rozměry ve složeném stavu: 103 x 18 x 9 cm (d x š x v) 
Nosnost: maximálně 159 kg 
 
 
ÚČEL POUŽITÍ: 
Záchranářská nosítka jsou vhodná pro transport zraněných osob a pacientů zdravotnickou záchrannou službou, v 
nemocnicích, na bojištích a ve sportovních zařízeních. Nosítka lze také používat v běžném provozu. 
 
 
POSTUP ZPROVOZNĚNÍ: 
Před každým použitím je nutno nosítka vizuálně zkontrolovat.  

http://www.egozlin.cz/
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1. Nosítka položte na pevnou plochu a rozložte je do délky  
 

                 
 
 
2. Poté od sebe roztáhněte podélné nosné tyče a zajistěte jejich polohu rozložením příčných tyčí 
 
 
 

 
           
 
 
Upozornění: 
Při přenášení pacientů pomocí těchto nosítek se přesvědčte, že jsou bezpečně rozložena.  
Pro zajištění pacienta použijte fixační popruhy.  
V rámci běžného provozu zabraňte možnému protržení PVC povrchu nosítek. 
 
ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE: 
V případě znečištění od bláta, prachu apod. očistěte nosítka běžnými čisticími prostředky.  
Potah nosítek lze rovněž ošetřit běžnými dezinfekčními prostředky dle pokynů uvedených výrobcem. 
POZOR!! Nečistěte žádnými rozpouštědly, např. benzinem, acetonem, toluenem. 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: 
Po použití uložte čistá nosítka do transportního obalu a skladujte na suchém místě, kde nehrozí riziko koroze. 
Často kontrolujte, zda se některé součásti nosítek neuvolnily. 
Životnost výrobku závisí na četnosti používání a způsobu skladování.  
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS:  

Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data prodeje. 
Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu nebo náhradu za vady materiálového nebo výrobního charakteru. 
Nevztahuje se na mechanické poškození a na poškození, způsobené nesprávným zacházením a používáním.  
Reklamace, záruční a pozáruční servis je zajišťován firmou EGO Zlín, spol. s r.o. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Výrobce nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku. 
 
 
Datum vydání návodu: 9. 2. 2016 
Rev.02: 13. 5. 2019 


