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našichŽživotůŽŽvŽ

nebezpečnýchŽsituacíchT

4eŽnutnostíŽseŽnaŽtakovéto

scénářeŽpřipravitT

ŽádnýŽdobrovolníkŽnechceŽbýtŽ

hodinyŽpohřbenŽpodŽ

betonovouŽsutíEŽležetŽvŽ

kanalizačnímŽpotrubíŽčiŽplavatŽ

veŽstudenéŽvoděT

NastáváŽčasŽproŽfigurínyTTT YigurínyŽproŽzáchranářskýŽvýcvikŽvyrábíŽ
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expandujeŽdoŽsvětaT
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nehodyEŽmajíŽanatomickyŽsprávněŽ
rozloženouŽhmotnostŽaŽdíkyŽpoužitémuŽ
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MíkyŽodolnéŽkonstrukciŽjsouŽdostatečněŽ
pevnéŽaŽsnášejíŽteplotuŽažŽ1DD°ÉT

VelkýŽvýběrŽzŽ°6ŽmodelůŽfigurínŽvyhovíŽ
nejrůznějšímŽpotřebámŽaŽpožadavkůmT
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Univerzální,figuríny,jsou,nejpopulárnější,

modely,pro,běžné,záchranářské,situace,

jako,práce,ve,výškáchÍ,stísněných,

prostorechÍ,při,dopravních,nehodách,a,

při,jakémkoliv,záchranářském,a,

manipulačním,cvičení:
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TRÉNINKOVÉ,FIGURÍNY: UNIVERZÁLNÍ,POUŽITÍ
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6igurínydmajídanatomickydsprávnédrozloženídhmotnostidadvytváříd

pocit2džedsedjednádopravdudodlidskédtělodvdbezvědomíTd®soud

dostatečnědpevné2dabydseddalyduložitdpoddbetonovéddesky2d

ocelovédpřeklady2dmotorovádvozidla2dstromydapodT

Sostradtěladjedvelmidodolnádprotidhnilobě2dplátnodjeddvakrátd

prošitéTdPolypropylenovádtkaninadposkytujedvysokoudpevnostd

adtrvanlivost2dadtodzejménadnadnejvícednamáhanýchdmístechTd

Ochrannédkombinézydjsoudvyztuženédpopruhamidadjedmožnod

jedprátdvdpračceTdUdoveralůddospělýchdfiguríndjedzakončeníd

rukoudchráněnodnylonemdvyztuženýmdPVGT

Všechnydfigurínydnadd°“dkgdjsouddodáványdsdholinamiTdTvard

hlavydumožňujedmontáždvšechddruhůdimobilizačníchdlímcůTd

Obličejovádmaskadadnasazovacídkapucedjsoudkddispozicidjakod

příslušenstvíTdVdpřípadě2džedcvičenídzahrnujedneustáléd

přetahovánídfigurín2ddoporučujemedzdpříslušenstvíd

„přetahovacídchrániče“dproddodatečnoudochranuTd6iguríny

lzedbezpečnědpoužítdvdsituacíchdpřidteplotáchddod1““°GT

Univerzálnídfigurínydjsoudvhodnédpřevážněddod

suchýchdzáchrannýchdpodmínekTdPokuddsed

namočí2djedtřebadjedzavěsitdnadsuchédadvzdušnéd

místo2dabydvyschlyTdProdzáchranudvdmokrémd

prostředí2djakodjsoudchemickédúniky2dodtokovád

stokadnebodjeskyně2ddoporučujemedpoužívatd

záchrannédfigurínyd„Mxtrémnídpodmínky“T

6igurínydhojnědvyužívádidarmáda2dtytodjsou

opatřenydskladovýmidčíslyd+-TOT

8ostupnédvdAdvelikostech

adváhách2doddbabydxdkgd–d

aždpodvelmidtěžkéd1““dkgT
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TRÉNINKOVÉáFIGURÍNY: EXTRÉMNÍáPODMÍNKY

FigurínaáExtrémní podmínkyájeáurčenaá

primárněáproámokréázáchrannéáscénářeýá

jakoánapříkladáúnikáchemickýchálátekýá

hašeníávodouýávádeštiýávlhkéájeskyněáčiá

zapáchajícíástokyš Tato.varianta.univerzální.figuríny.je.speciálně.navržena.

pro.extrémní.záchranné.scénáře.jako.nebezpečné.látky0.

toxické.prostory0.špinavé.kanály.nebo.stísněné.prostoryO

+ostra.těla.je.vyrobena.z.nylonu.vyztuženého.PVI.

doplněná.dvojitě.prošitýmy.švy.z.polypropylenu.s.vysokou.

hustotouO.Vnější.overal.je.z.vysoce.odolného.materiálu.

UPU).potaženého.polyesterem.!:1.gO.Zakončení.paží.jsou.

chráněna.nylonem.s.otvory.pro.rychlý.odtok.vody.po.

cvičeníO

Všechny.figuríny.jsou.dodávány.s.holinkamiO.Tvar.hlavy.je.

přizpůsoben.všem.typům.fixačních.límcůO.Obličejová.

maska.a.paruka.jsou.dostupné.jako.příslušenstvíO.4iguríny.

lze.bezpečně.používat.v.situacích.s.teplotou.až.°11°IO

PoznámkaM.V.hluboké.vodě.se.tato.figurína.potopíK.Pro.

použití.ve.vodě.doporučujeme.naše.figuríny.„Vodní.

záchrana“O

Eostupné.ve.třech.váhových.kategoriích.!10.“1.a.51.kgO

4@R®control®.|.Táborská.D.|.7:°.1„.6ratislava.:.|.Slovensko
firecontrolLfirecontrolOsk.|.telOFfaxM.2„:°.:„!.„°°.°“!.|.BSMM.2„:°.81“.„°“.81D



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

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

stavbě8-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

Jádro-konstrukce-a-anatomické-rozložení-hmotnosti-je-

stejně-pevné-jako-u-univerzálních-figurínP-Jsou-dost-pevné-

na-to8-aby-mohly-být-uloženy-pod-betonem8-pod-ocelovými-

překlady8-motorovými-vozidly8-stromy-a-zajisťují-tak-

realistické-scénáře-pro-záchranářeP

Sodávají-se-kompletně-včetně-gumových-holínek-a-

vyztužených-popruhů-overaluP-K-dispozici-0J-a-óJ-kgP
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TRÉNINKOVÉáFIGURÍNY: MULTIyTRAUMA

Proásložitějšíázáchrannářskéásituaceá

nabízejíáMultiytraumaáfigurínyájedinečnéá

vlastnostigákteréáumožňujíázajímavéá

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

nohu-Opod-kolenemx-odnímatelnou8-simulující-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

DPL0M

/IR@control®-|-Táborská-:-|-LKD-J5-2ratislava-K-|-Slovensko
firecontrol®firecontrolPsk-|-telPúfaxw-15KD-K50-5DD-Dó0-|-+SMw-15KD-&Jó-5Dó-&J:
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TRÉNINKOVÉlFIGURÍNY: RESUSCITACE

Vyzkoušejtelsilsimulaciloživováníluvězněnélobětil

vlterénuhlcožljelmnohemltěžšíhlnežlvlučebněa

ž®arvy,se
mohou,lišitN

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,pro,venkovní,použití,mimo,učebnyH,Nyní,můžete,

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

situacích-,např3,stísněný,prostor-,uvěznění,v,autě-,zřícená,

budova,atdH,

Siguríny,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

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

použítí,v,obtížných,situacíchH,

Včetně,overalu,a,holínkamiH,Váha,i,se,simulátorem,K2,kgH

Kódy3,RL|PR,žpouze,těloN

RL|PRVTOR,žtělo,F,torsoN 0H1óM

S5R4control®,|,Táborská,O,|,1K0,2L,®ratislava,K,|,Slovensko
firecontrolIfirecontrolHsk,|,telHVfax3,FLK0,KLó,L00,0/ó,|,@SM3,FLK0,82/,L0/,82O



Ia
br

ic
úH

et
ai

lús
ho

w
nú

he
re

0Tú|ú°Tú|úCTú|ú4Tú|úDTú+®

+ódyMúR9IB0TEú°TEúCTEú4TúJúDT

Ia
br

ic
úH

et
ai

lús
ho

w
nú

he
re

0°00 0°00

TRÉNINKOVÉžFIGURÍNY: OHNIVZDORNÉ
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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

úúúúúúúúúúúHostupnáúvúpětiúvaháchú0Tú–úDTúkgúaúvelikostech6

06–CM

I@R&control®ú|úTáborskáúAú|ú–°0úTUúRratislavaú°ú|úSlovensko
firecontrolófirecontrol6skú|útel62faxMúNU°0ú°UCúU00ú04Cú|ú®SMMúNU°0ú7T4úU04ú7TA
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TRÉNINKOVÉmFIGURÍNY: HOŘÍCÍmMODEL

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
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TRÉNINKOVÉíFIGURÍNY: VODNÍíZÁCHRANA

Jedináífigurínaíproívodníízáchranuínaí

světělíkteráírealistickyísimulujeíváhuíií

drženíítělaízraněnéhoíveívoděm

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

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