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Otvor-na-levé-straně-trupu-slouží-k-simulaci-vážného-

poranění-hrudníku8-napřP-probodnutí-trubkou-od-lešení-

na-stavbě8-zranění-při-pádu-nebo-při-dopravní-nehoděP-

Předmět-v-otvoru-je-pevně-zajištěn8-aby-nedošlo-k-

náhodnému-vypadnutí8-což-nutí-účastníky-tréninku-řídit-

se-příkladným-postupem-pro-vyproštění-pacienta-s-

probodnutím-trupuP-Tvar-hlavy-poskytuje-možnost-

nasazení-fixačního-límceP

Figuríny-mají-anatomické-rozložení-hmotnosti-a-jádro-

konstrukce-dostatečně-pevné-na-to8-aby-mohly-být-

uloženy-pod-ocelovými-překlady8-motorovými-vozidly

a-stromyP

Dodávají-se-kompletně-včetně-gumových-holínek-a-

vyztužených-popruhů-overaluP-K-dispozici-je-
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TRÉNINKOVÉáFIGURÍNY: MULTIyTRAUMA

Proásložitějšíázáchranářskéásituaceá

nabízejíáMultiytraumaáfigurínyájedinečnéá

vlastnostigákteréáumožňujíázajímavéá

možnostiápřiázáchranářskémátréninkud
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Varianta-univerzální-figuríny-Multi3trauma-má-pravou-ruku-a-pravou-

nohu-xpod-kolenemT-odnímatelnou-a-simuluje-tak-vážné-zranění-nebo-

amputaci-končetin-zraněnéhoP-Oddělitelné-končetiny-

se-dají-částečně-zafixovat-pomocí-suchého-zipuP-

Takto-částečně-připevněné-končetiny-mohou-

upadnout-během-oživování8-pokud-pacientovi-

není-poskytnutá-důkladná-pomocP
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TRÉNINKOVÉlFIGURÍNY: RESUSCITACE

Vyzkoušejtelsilsimulaciloživováníluvězněnélobětil

vlterénuhlcožljelmnohemltěžšíhlnežlvlučebněa
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Typický,trénink,kardiopulmonální,resuscitace,ž@PRN,se,

provádí,v,pohodlném,prostředí,místnosti-,zatímco,v,realitě,

musí,záchranáři,čelit,nebezpečnému,prostředí,a,uvězněným,

obětemH,Provádění,efektivní,resuscitace,ve,sterilním,prostředí,

nefungujeH,Je,třeba,se,vyvíjet,a,učit,nové,techniky-,aby,

záchranáři,byli,schopni,vyrovnat,se,s,náročnými,podmínkami,

při,své,práciH

@PR,záchranná,figurína,je,navržena,jako,standardní,

univerzální,figurína,lehčího,typu,s,prázdnou,hrudní,dutinouH,

Je,určena,zejména,pro,venkovní,použitíH,Nyní,můžete,

vytvářet,oživovací,záchranářské,scénáře,ve,velmi,složitých,

situacích-,napřH3,stísněný,prostor-,uvěznění,v,autě-,zřícená,

budova,atdH,

Figuríny,dodáváme,kompletně,s,torzoúsimulátorem,pro,

kardiopulmonální,resuscitaciH,Není,problém,ho,přizpůsobit,

dalším,modelům,figurín,jiných,výrobců-,pokud,už,nějaké,

torzo,máteH,Torzo,není,natrvalo,připevněné,do,figuríny,a,

lze,jednoduše,vyjmout-,vyčistit,a,provést,údržbuH

Hrudní,dutina,figuríny,v,okolí,simulátoru,je,vypolstrovaná,pro,

použití,v,obtížných,situacíchH,

Včetně,overalu,a,holínkamiH,Váha,i,se,simulátorem,K2,kgH
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RLN@PRVTOR,žtělo,F,torsoN 0H1óM
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TRÉNINKOVÉžFIGURÍNY: OHNIVZDORNÉ

Metalú:rsenalús6r6o6ú|úPoděbradovaú07°Tú|úLysáúnadúLabemú|ú°–7ú°°ú|úČeskáúrepublika
www6eccotarp6euú|úe1mailMúinfoóeccotarp6comú|útel6úNU°TúDCDú–T°ú04C

89
ig

u
rí

na
ús

úč
er

ný
m

úo
ve

ra
le

m
úa

úb
ez

ún
ěj

x

Tatožfigurínažježnavrženažprožvelmižvysokéž

teplotyžvžreálnémžohnižsžmožnostížvzplanutídž

kdyžjedinážzáchranažobětižježjejížodtaženíb

SamozhášecíúfigurínaújeúvyrobenaúzúmateriáluEúkterýúúčinněú

zpomalujeúhořeníúaúfigurínaútakúpředstavujeúdobrouúrovnováhouú

meziúteplotníúodolnostíEútrvanlivostíúaúodolnostíúprotiúodírání6

Obecnáúkonstrukceújeúpodobnáúuniverzálníúfiguríněúsúpoužitímú

těžkýchúpláten6ú+eúvšakúvyztuženáúC–mmúnehořlavouútkaninouú

nomexúnaúrozdílúodúpolypropylenovýchúpopruhůEúkteréúbyúseúpřiú

vysokýchúteplotáchúroztavily6

Nomexújeúmateriálúvětšinyúvýrobcůúnehořlavýchúoblekůúaú

vnějšíúoveralúfigurínyútakúodpovídáústandarduú&N00A0°6ú

Oddělenáúkapuceújeútakéúvyrobenaúzúnomexuúaúkompletněú

kryjeúaúchráníúhlavuúaútrup6

Tatoúnehořlaváúfigurínaúvydržíústálouúteplotuú0AT°LEúcožújeú

průměrnáúteplotaúveúvýšceúkolenúvúuzavřenémútréninkovémú

prostoru6úUústropuúmůžeúteplotaúdosahovatúažúUTT°L6

:čkolivújeúfigurínaúprimárněúkoncipovánaúproúnácvikú

záchranyúvúextrémníchúteplotníchúpodmínkáchEújeútakéúdostú

pevnáúnaútoEúabyúmohlaúbýtúuloženaúpodútěžkýmiúobjektyúaú

představujeútakúširokéúmožnostiúpoužití6

úúúúúúúúúúúHostupnáúvúpětiúváháchú0Tú–úDTúkgúaúvelikostech6
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óVxRM

Kód2.FM

UTONUTÍ

Díkympoužitémummateriálumnkevlarmamkřemen)m

jemhořícímfigurínamdostatečněmodolnácmabym

vydrželamvícemnežm,sssmvzplanutíg

Hořící.figurína.umožňuje.trénink.záchrany.s..

přenosným.hasícím.přístrojem.nebo.s.požární.

dekou0.jež.umožní.rychlé.uhašení.ohněV

Figurína.také.demonstruje.nebezpečí.spojené.s.

nošením.volného.a.hořlavého.oblečení.v.blízkosti.

otevřeného.ohněV.Je.vyrobena.z.modrého.

křemene.1přední.část7.a.žlutého.kevlaru.1zezadu7V.

Kevlar.odolává.opotřebení.během.cvičeníV.Tělo.je.

naplněné.minerální.vatouV

Figurína.se.dá.používat.také.pro.cvičení.

vodáckých.nehod.a.může.plavat.víc.než.ó5.hodinV.

Plovoucí.figurína.s.hořícím.hrudníkem.působí.

velmi.dramaticky.při.jakémkoliv.cvičeníV.Po.

mokré.aplikaci.musí.být.důkladně.vysušenaV.

Díky.použitým.směsím.je.figurína.dost.odolná0.aby.

vydržela.víc.než.óBBB.vzplanutíV.Aplikace.tekutiny.

na.ochrannou.bundu.výrazně.prodlouží.její.

životnostV.Figurína.se.dá.použít.se.stojanem.

nebo.bezV.Váží.pouze.óL.kgV

Tonoucímfigurínamjemurčenamprom

potápěčskémzáchranářemkmnácvikum

vyhledávánímamvyprošťovánímtonoucím

osobymzmvodycmkterámbývámmnohdym

studenámamzakalenág

1Barvy.se.mohou.lišit7

Kódy2.RLBR
RLBRRB
RLBRóB

Potápějící.se.figurína.je.určena.převážně.pro.policejní.

potápěčské.týmy.k.tréninku.vylovení.těla.utonuléhoV.

Figurína.je.konstruována.jako.varianta.vodní.záchranné.

figuríny0.ale.místo.nadnášení.na.hladině.se.potopí.na.dnoV

Figurína.má.vyztuženou.nylonovou.síťku.z.

nesavé.pěny.kvůli.vztlakuV.Povrch.kostry.

umožňuje.průnik.vody.do.těla0.čímž.se.

zvýší.hmotnost.pro.simulaci.tahu.a.

pohybu.těla.na.xB.kgV

3B.kg.model.má.polypropylenové.pásy.od.

ramene.ke.koleni.umožňující.přední.flexibilitu.

při.manipulaci.z.vody.a.do.vody.nebo.při.

použití.nosítekV.Neumožňují.však.figuríně.

ohnout.se.dozaduV

V.případě.identifikace.lidského.těla.při.

špatné.viditelnosti.1často.jen.hmatem7.je.

vhodné.použít.obličejovou.masku.a.paruku0.

která.dodá.figuríně.realistický.vzhled.a.pocitV

Figurína.je.vybavena.ochrannou.kombinézou.

s.vyztuženým.popruhemV.Verze.pro.dospělé.

a.mládež.je.opatřena.gumovou.obuví.s.

vypouštěcími.otvoryV.Dostupná.varianta.3B.

kg.dospělí0.mládež.RB.kg.nebo.óB.kg.dětiV



xV.K7MV.K7

„J1“M

KódyG.„Muž.přes.palubu“.RLNWMO.RLNWMVMO

„JHM

„Hledej.a.zachraň“.RLNWSR.O.RLNWMVSR

+a
br

ic
.-

et
ai

l.s
ho

w
n.

he
re

„x„“ „x

TRÉNINKOVÉíFIGURÍNY: VODNÍíZÁCHRANA

Jedináífigurínaíproívodníízáchranuínaí

světělíkteráírealistickyísimulujeíváhuíií

drženíítělaízraněnéhoíveívoděm

Metal.wrsenal.sJrJoJ.|.Poděbradova.„5MV.|.Lysá.nad.Labem.|.M15.MM.|.Česká.republika
wwwJeccotarpJeu.|.e0mailG.info&eccotarpJcom.|.telJ.DxMV.2“2.1VM.„H“

+igurína.pro.vodní.záchranu.byla.původně.vyvinuta.ve.

splupráci.s.uznávanými.odborníky.v.oblasti.záchranářství.–.

Královský.Národní.institut.záchrany4.britské.námořnictvo.atdJ

+igurína.realisticky.simuluje.oběť.v.bezvědomí.ve.voděJ.Při.

zachraňování.je.těžká.a.přitom.dost.lehká.v.suchém.stavu.pro.

dopravení.kamkolivJ.Nyní.je.používají.NwTO4.britské.

námořnictvo4.USw4.australská.a.evropská.námořnictva4.

pobřežní.stráž.a.vodní.záchranářské.agentury.po.celém.světěJ

Konstrukce.vodní.figuríny.je.na.podobném.principu.jako.naše.

ostatní.figuríny4.klíčovým.rozdílem.je.použití.pevné.nylonové.

mřížky.na.kostře.tělaJ.-ospělá.figurína.váží.na.suchu.xV.kg.a.

je.tak.dobře.manipulovatelnáJ.Jakmile.se.však.dostane.do.

vody4.nylonová.síťka.rychle.nasákne.vodu.a.figurína.tak.

napodobuje.pohyb4.tah.a.váhu.přesně.jako.u.opravdové.oběti..

vážící.kolem.1V.kgJ

Ochranný.oděv.je.vyroben.z.vysoce.odolného.

materiálu.potaženého.polyesterem4.s.dvojitě.prošitými.

popruhy.v.hodně.namáhaných.místechJ.Overal.má.

síťované.kapsy.v.oblasti.hrudníku.a.holení4.ve.kterých.

se.zvětšuje.objem.pěny.při.nasáknutí.vodouJ.

Přesunutím.pěny.z.hrudních.kapes.do.kapes.v.oblasti.

holení.můžete.měnit.polohu.figuríny.ve.vodě.z.

vertikální.na.horizontálníJ

Vodní.figurína.„Muž.přes.palubu“.je.dodávána

v.zářivě.oranžovém.overalu.a.reflexními.pásky.

na.hlavě4.aby.byla.co.nejvíce.nápadnáJ

Pro.cvičení.obtížnějších.situací.je.

určena.varianta.„Hledej.a.zachraň“4.

která.má.černý.overal.a.černou.

nylonovou.síťku.–.simuluje.obtížnou.

viditelnost.namočených.obětíJ

S.příslušenstvím.„Černá.mikina“.

můžete.rychle.změnit.oranžovou.

figurínu.na.černou.–.přetažením

mikiny.přes.hlavu.do.pasuJ

Vodní.záchranná.figurína.má.realistické

zápěstí4.které.může.záchranář.dobře.chytit4

což.se.při.záchraně.ve.vodě.skutečně.stáváJ

Po.vytažení.figuríny.bude.voda.vytékat.z.

nylonové.síťkyJ.Síťka.také.umožnuje.lepší.

ventilaci.u.zavěšené.figuríny.při.schnutíJ

-alší.jedinečný.rys.těchto.figurín.jsou.silné.

plastické.pruhy4.které.vedou.podélně.uvnitř.

zezadu.od.ramen.ke.kolenůmJ.Tyto.pruhy.

umožnují.přední.flexibilitu.z.vody.a.ven4.ale.

neumožnují.figuríně4.aby.se.ohnula.opačně4.

když.je.pacient.zvedán.zepředuJ.Kolena.

nejdou.ohýbat.do.stranJ

Všechny.vodní.figuríny.jsou.dodávány.s.holinami4.

které.pomáhají.chránit.nohy4.když.jsou.vlečeny.

přes.kameny.či.plážJ.Hmotnost.v.suchuG.

xV.kg.dospělý4.MV.kg.mládežJ

„4HM



TRÉNINKOVÉaFIGURÍNY:

46LDM

Obezitagjegnarůstajícígproblémgproghasičegagzáchranářskégtýmyg

nagcelémgsvětě6gObéznígfigurínagnemusígbýtgjengvelmigtěžká)galegg

takégmusígmítgvěrnégrozloženíghmotygagreálněgtakgnapodobitg

potížegpřigmanévrovánígsgtěmitogpacienty6

Tekutostigpohybugugtétogtěžkégfigurínygbylogdosaženog

použitímgstandardníhog4GGgkggjádraguniverzálnígfiguríny)g

oblečenéhogdogvícevrstvégbundy)gvegkterégsegstřídajígkapsygsg

všitýmgpůlkilovýmgzávažímgagsgkapsami)gvegkterýchgsegpěnag

přelívágzegstranygnagstranu6gVýsledkemgjegobjemnégtělog–g

masa)gkterágsegpohybujegjakogugobézníhogčlověka6

-:GgKG 4LGgKG

Obéznígfigurínygjsougvelmignáročněgkgmanévrování)

jsougtedygvhodnégprogzáchrannégtýmygogJ2:glidech6

5odáványgjsougvčetněgpevnégpřenosnégplachty

progsnadnougmanipulaci6gJakogugostatníchgfigurín)

jegkonstrukcegvelmigrobustnígagtedy

vhodnágkgsimulacignejnáročnějších

záchranářskýchgscénářů6

5íkygnácvikugsgtěmitogfigurínami

získátegpřehledgogproblémech

sgobéznímigpacientygagdokážete

vyvinoutgstrategiigprogjejich

vyproštěnígagmanipulaci6

5ostupnéghmotnosti

4LGgnebog-:Ggkg6

Kódy&gRLN4LGg0gRLN-:G

Fa
br

ic
g5

et
ai

lgs
ho

w
ng

he
re

Metalg@rsenalgs6r6o6g|gPoděbradovag4N-Gg|gLyságnadgLabemg|g-LNg--g|gČeskágrepublika
www6eccotarp6eug|ge2mail&ginfo9eccotarp6comg|gtel6gBJ-GgRDRgLG-g4óD

4L4ó 4:

Jedináatréninkováafigurínaanaasvětěyakteráa

napodobíanejenaváhuaobézníhoapacientay

aleatakéarealistickéarozloženíahmotyapřia

manipulaciasapacientemB

OBÉZNÍaMODEL

V+arvygse
mohouglišit–



UHCZ CVMetalé@rsenalésLrLoLé|éPoděbradovaéC1UHé|éLysáénadéLabemé|éUV1éUUé|éČeskáérepublika
wwwLeccotarpLeué|éeRmail7éinfo-eccotarpLcomé|ételLéóDUHéZPZéVHUéC2P

TRÉNINKOVÉ FIGURÍNY: VĚZEŇ PACIENT

O+arvyéseémohouélišitú

Figurínaévězeňébylaénavrženaétak:éabyépomáhalaé
policiiéaévězeňskýméslužbámétrénovatévyproštovacíé
technikyévénouzovýchésituacíchL

@natomickyévěrná:é2Hékgévážícíéfigurínaéjeévhodnáé

proépoliciiéaévězeňskééslužbyLéOdéuniverzálníéfigurínyé

seélišíézúženýmézápěstíméproésnadnéénasazeníépoutL

Kód7éRLNH4

O+arvyéseémohouélišitú

Univerzálníéfigurínaézépolyesterué
jeévhodnáéproéškoleníébezpečnostié
práceévérámciénemocniceL

Pomozteévašimézaměstnancůmévyvarovatéseé

riziképřiéručníémanipulaciézraněnýchépacientůLé

Figurínaéjeévhodnáéproétréninkéseézvedacím:é

převážecímézařízením:éneboévépřípaděé

nouzovééevakuaceéatdL

@natomickyésprávnéérozloženíéhmotnostiédáváé

pocitéskutečnéhoépacientaLéNovýémateriáléjeé

pevný:énesavý:ébezpečnýéproémanipulaciéaé

velmiésnadnoéseéčistíL

Figurínaéseédodáváéseéséomyvatelnýmé

pyžamem:éměkkýmiébotami:évémasce

aéséparukouLéDostupnééveéváháchéUHékg:

PHékgéOstandardúéaé2HékgL

Kódy7éRLPHUH:éRLPHPH:éRLPH2H

Zápěstíéjeévyztuženééodnímatelnouémanžetou

zépolyesteruéproéprodlouženíéživotnostiLéVépřípaděé

opotřebeníéjeémožnééjiéodejmoutéaénahraditénovouL



:Kó7 :KMetalV9rsenalVs”r”o”V|VPoděbradovaVó7:KV|VLysáVnadVLabemV|V:57V::V|VČeskáVrepublika
www”eccotarp”euV|Ve!mail1Vinfo2eccotarp”comV|Vtel”V“L:KV3R3V5K:VóUR

TRÉNINKOVÉ FIGURÍNY: MLUVÍCÍ LAVINA

6|arvyVseVmohouVlišit0

SpeciálněVnavrženáVfigurínaVproVměstskéVpátráníVaV
záchranu”VVhodnáVdoVvšechVsituacíPVkdeVjeVtřebaV
získatVzpětnouVvazbuVodVpohřešovaného”

MluvícíVfigurínaVjeVvybavenaVodnímatelnýmVzáznamníkemPV

kterýVumožňujeVpřehrátVtextovouVzprávuVdoVAKVsekund

vVrůznýchVintervalech”VNapříkladVvzkazyVtypuV“ProsímV

pomoztePVjsemVzaklíněnVpodVstromemPVnecítímVnohyd”V

ZáznamníkVjeVnapájenVdvěmaVtužkovýmiVbateriemi”

Kódy1VRLUS9RRKPVRLUS9RUKPVRLUS9R3K

6|arvyVseVmohouVlišit0

VelmiVlehkýVtypVfigurínyV6óóVkg0V
vhodnýVkVtréninkuVzotaveníVtělaV
nalezenéhoVvVlavině”

@igurínaVbylaVvyrobenaVnaVžádostVskotskýchV

záchrannýchVslužeb”VStandardníVfigurínyVbylyV

přílišVtěžkéVnaVpřípravuVzáchrannýchVscénářůV

vVhorách”

MateriálVjeVzVvoděodolnéhoVaVnesavéhoV

polyesteruPVodolnémuVtakéVvůčiVpropichování”

woVochrannýchVkapesVlzeVvložitVelektronickýV

přijímač”VwodávámeVsVobličejovouVmaskou”

@igurínuVdoVlavinyVpoužívajíVhorské

záchrannéVtýmyVzVceléV-vropy”

Kód1VRLN9V

@igurínaVjeVvyrobenaVzVvoděodolnéhoV

aVsamozhášecíhoVpolyesteruPVkterýVjeV

LxVpevnějšíVnežVpůvodníVmateriál

zVPV8”V9nižVbyVseVzničilaPVjeVmožné

jiVpřejetVvozidlemVLxLVnebo

shoditVzV:Vpatra”

SilnýVpopruhVumožňujeVsnadnéV

polohováníPVukládáníVaVzavěšení”V

@igurínaVjeVnabízenaVzaVzlomekV

nákladůVoprotiVtzv”VchytrýmV

figurínámVostatníchVvýrobců”



MetaldRrsenalds5r5o5d|dPoděbradovad7ú°–d|dLysádnaddLabemd|d°Lúd°°d|dČeskádrepublika
www5eccotarp5eud|deKmail-dinfoAeccotarp5comd|dtel5d0Z°–dF6FdL–°d7M6

Přenosnádtaška

Vestadsedzávažím

Tepelnádhalena

Obličejovádmaska

4lasovýdzáznamník

Černádmikina

9hráničdnohou

Náhradníddíly

VyrobenadzdvyztuženéhodPV9dadposílenadpolypropylenovoudtkaninou5dTatod
velkádtaškadjedvhodnádprodvšechnyddospělédvelkostidfigurín5dEedvýbornádpřid
stěhovánídfigurín5dwíkyddvěmadsilnýmdpopruhámddokážoudplnoudtaškud
pohodlnědnéstddvědosoby5

Vestadumožňujeduživatelidpřizpůsobitdváhudtréninkovédfigurínydtak2dabyd
vyhovovaladpožadavkůmdodbornéhodtréninku5dVestadjedpřipevněnadkd
figurínědnatavitelnýmidpopruhydadrychloupínacídsponou5dEedvyrobenadved
styludzáchrannédvesty5dVážídbuďd7–dnebod°–dkg5

Prodtréninkdsdtepelnýmddetektorem5d4alenadjedurčenadprodvšechnyddruhyd
dospělýchdfigurín5dEedvyrobenadzdpolyurethanenudpotaženéhodnylonem5d
?apsydudržujídjednorázovédnebodopakovanědpoužitelnédtepelnédbalíčky5d
EednorázovédbalíčkydudržídteplotudkolemdMLd–dF–°9dpoddobudaždUdhodin5

?apucovádmaskadjedurčenadprodvšechnydtypydnašichdfiguríndsedsuchýmd
zipemdvzadu5dZvyšujedrealistickýddojemdzdfiguríndpřidzáchranářskýchd
cvičeních5dMaskadjeddodávánadvedtřechdmateriálovýchdvariantáchd–dtak2dabyd
vyhovovaladmodelu2dprodkterýdbudedpoužita5dwostupnédsdparukoudnebodbez5

Umožnujedinstuktorůmdnahrátdaudiodvzkazdpřímodkddanémudcvičení2dnapř5d
přidpátrácímdtréninku5d@igurínadmůžedohlásitdpředemdnahranýdvzkazdnebod
zakašlat2dabydupozorniladzachráncednadsvoudpřítomnost5dZáznamníkdmůžed
přehrávatdzvukydvedsmyčcednebodlzednastavitdhlasovoudaktivaci5dZáznamníkd
jeddodávándsdkapucídsdpřednídsíťkou2dabydnedošlodkedzkreslenídzvuku5

Eednoduchýdadefektivnídzpůsobdjakdzdoranžovédvodnídfigurínydudělatdobtížněd
viditelnoudvedvodě5dObléknoutdčidsvléknoutdjidzaberedpouzedněkolikdminut5d
Levnádmetodadjakdzvýšitdhodnotudvašídzáchranářskédfiguríny5

9hráničednohoudúčinnědochránídnohydfigurínydpřidvláčení2dpoužijeteKlidjed
běhemdopakovanéhodvýcvikudtáhnutí2dnapř5dtestovánídadvytrvalostdnovýchd
rekrutůdnebodopakovacídkurzy5dVyrobenodzdpevnéhodadvelmidodolnéhod
nylonu5d9hráničednohoudzahrnujíddvadpřetahovacídpopruhydadplastovýd
pásek2dkterýdvydržídmnohodcvičení2dneždjedtřebadhodvyměnit5

?ombinézydnadvšechnydnašedfigurínydjsoudvyměnitelnédvdpřípadědzničeníd
nebodopotřebení5dStejnědtakdbotydnebodspojovacídgumičky5

°Z°7 °°

TRÉNINKOVÉ FIGURÍNY: POMOC PŘI VÝBĚRUPŘÍSLUŠENSTVÍ

ZRČNĚT:dZw:

Vodnídprostředí)

Vodnídzáchrana
„Muždpřesdpalubu“

Vysokédteploty)

Vyhledání oběti?

Zraněnídčidamputace)

Těžkýdpacient)

Utonutí
Oživenídoběti)

„4ledejdadzachraň“
Dčernýdoveral,

Rno

Rno

Rno

Rno

Obéznídmodel

Univerzálnídpoužití

Rno

Ne

Resuscitace

MultiKtrauma

Ohnivzdorné

Ne

Ne

Ne

Ne


	drawing-01-uvod
	drawing-02-obsah
	drawing-03-univerzalni
	drawing-04-multitrauma
	drawing-05-resuscitace
	drawing-06-ohnivzdorne
	drawing-08-horici-utonuti
	drawing-09-vodni
	drawing-10-obezni
	drawing-11-vezen-pacient
	drawing-12-mluvici-lavina
	drawing-13-prislusenstvi

