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551 lb 

250 kg 

 

595 lb 

270 kg 

Oświadczenie  

 

         

Ta instrukcja zawiera wszystkie ogólne 

instrukcje do  zastosowania, działania i dbania o 

nosze. Ta instrukcja nie zawiera wszystkich 

informacji. Za bezpieczne i poprawne 

zastosowanie noszy  odpowiada wyłącznie 

użytkownik.

 

 Informacje o bezpieczeństwie są udostępniane      

użytkownikowi w formie usługi. Wszystkie 

pozostałe środki bezpieczeństwa zastosowane 

przez użytkownika powinny brać pod uwagę 

właściwe rozporządzenia. Przed użyciem noszy 

zaleca się szkolenie w ich poprawnym 

użytkowaniu, jeszcze przed ich realnym 

zastosowaniem. 

Instrukcję należy zachować dla bieżących 

potrzeb, najlepiej w noszach i przekazać ją 

kolejnemu użytkownikowi. Na żądanie są 

dostępne bezpłatne kopie w FERNO 

Manufacturing. 

 
 

     Nosze Transporter 

 

 

 

 

 

 

Nieprzeszkoleni operatorzy mogą spowodować 
obrażenia ciała u siebie albo u innych osób. Nosze 
mogą obsługiwać tylko przeszkolone osoby. 

Błędne użytkowanie noszy może prowadzić do 
wypadku.   Jako krzesło stosuje się je tylko dla celów 
podanych w instrukcji. 

Wadliwe mocowanie pasów może prowadzić do 
wypadku. Pasy muszą być dobrze przymocowane 
zgodnie z tą instrukcją. 

Niewłaściwe obciążenie może spowodować wypadek 
albo uszkodzenie. 

Wadliwa eksploatacja może prowadzić do wypadku. 
Nosze obsługuje się tylko zgodnie z zaleceniami z 
instrukcji. 

Pacjent bez dozoru może odnieść obrażenia. Dlatego 
nigdy nie zostawiamy go samego. 

Pacjent bez dozoru może spaść z noszy i odnieść 
obrażenia.  Do umocowania pacjenta na noszach stosuje 
się pasy. 

Pomocnicy mogą spowodować obrażenia ciała u siebie 
albo u innych osób. Nosze trzeba mieć pod kontrolą, 
zarządzać nimi i koordynować pomocników. 

Wadliwa konserwacja może prowadzić do wypadku. 
Konserwację noszy wykonuje się tylko zgodnie 
z zaleceniami z instrukcji. 

Podłączenie niewłaściwych elementów do noszy 
może prowadzić do wypadku. Do krzesła podłączamy 
tylko elementy zatwierdzone przez Ferno. 

Wadliwe elementy i serwis mogą prowadzić do 
wypadku. Stosujemy tylko elementy i serwis 
zatwierdzone przez spółkę Ferno. 

Modyfikacja noszy może spowodować wypadek 
albo uszkodzenie. Nosze stosuje się tylko w 
konfiguracji zatwierdzonej przez spółkę Ferno. 

OSTRZEŻENIE 
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Specyfikacja techniczna 

 
 Koła  

RS5/RS6 Średnica 100 mm 

RS5/RS6 Szerokość 19 mm 

 Wysokość  

RS5 

Wysokość leżanki 160 mm 

Wysokość krzesła 1390 mm 

Wysokość siedzenia 500 mm 

Głębokość krzesła 720 mm 

Głębokość siedzenia 410 mm 

RS6 Wysokość 160 mm 

 Długość  

RS5 Długość 1940 mm 

RS6 Długość  1950 mm 

RS5/RS6 Szerokość   555 mm 

 Ciężar  

RS5 Ciężar 23 kg 

RS6 Ciężar 22 kg 

RS5/RS6 Maks. obciążenie 250 kg 
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Informacje podstawowe o noszach 

Modele noszy RS5 i RS6 są urządzeniami ratowniczymi przeznaczonymi do przemieszczania i transportu 

pacjentów. Każde nosze z tego typu są przeznaczone do profesjonalnego zastosowania przez minimum 

dwóch przeszkolonych operatorów. Nosze mogą być przemieszczane przez operatorów albo podłączone 

do kompatybilnego transportera (transport na kołach). W tej instrukcji stosuje się ogólne pojęcie „nosze“, 

dotyczące obu modeli (RS5 i RS6). Nazwy poszczególnych noszy stosuje się wtedy, gdy ich funkcje 

różnią się od siebie. 

Nosze są częścią   trójelementowego   systemu   do przemieszczania pacjentów. Są kompatybilne z 

transporterem i urządzeniem do mocowania znajdującym się w sanitarce. 
 

  OSTRZEŻENIE 

Wadliwe korzystanie z noszy może spowodować wypadek! 
Nosze stosuje się tylko dla potrzeb wymienionych w tej 

instrukcji. 

Kompatybilne transportery: 

● Ferno® Mondial® ST64 Transporter 

● Ferno® Mondial® ST70 Transporter 

 

Kompatybilne urządzenia mocujące 

● Patrz instrukcja użytkownika dla transportera 

 

Podstawowa charakterystyka noszy: 

● Kompatybilny z Mondial® Transporter 

● Bezbarwne anodowane powierzchnie manipulacyjne zapewniają utrzymanie rąk i ubrania w czystości 

● Bezstopniowa regulacja oparcia ze wspomaganiem gazowym, regulacja do 90° 

● 2 koła 100mm/4in. (RS5), 4 koła 100mm/4in. (RS6) 

● 2 rączki składane + 2 rączki wysuwane (RS5), 4 rączki wysuwane (RS6) 

● 2 rączki składane (stopa noszy) (RS5) 

● Odwracalne ładowanie pacjenta: najpierw głową lub nogami 

● Obrotowy podnóżek w standardzie 

● 2 pozycje szokowe (RS5), 3 pozycje szokowe (RS6) 

● Poręcze boczne (RS5, RS6) 

 

Pozycje  zawarte w komplecie noszy: 

● Instrukcja użytkownika 
 

Wyposażenie: 

● Przedłużenie wysuwanego oparcia głowy 

● Regulowane oparcie do resuscytacji  

● Zestaw trzech pasów dla pacjenta: jeden pas do tułowia i dwa pasy jednoczęściowe 

● PackRack (RS5) 

● Materac - 50 mm grubości (RS5), 90 mm grubości (RS6) 
● IV biegun 
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Materiał: 

● konstrukcja: profile aluminiowe 

● powierzchnia leżanki: panel aluminiowy
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Komponenty noszy 
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551 lb 

250 kg 

 

Zastosowane symbole 

Niżej zdefiniowane symbole są stosowane w noszach i w tej instrukcji użytkownika. Ferno stosuje 

symbole uznane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), Amerykański Narodowy 

Instytut Standardów (ANSI) i odpowiednie instytucje usług zdrowotnych. 

 

 

Ostrzeżenie 
przed możliwym 

Niebezpieczeństwo 
przycięcia palców 

Przeczytaj w 
instrukcji 

Operacja wymaga 
2 przeszkolonych 

wypadkiem   operatorów 

 

 

 

 

 Nie smarować Smarować  Zamknięte    Otwarte 
 

 

Nosze odpowiadają Maksymalne obciążenie 

standardom UE 
 

Znak zgodności CE 

Dyrektywa o wyrobach medycznych 

 
Wyroby Ferno spełniają wymagania dyrektywy MDR 745/2017 

Unii Europejskiej o wyrobach medycznych. 

Nosze RS5 i RS6, jeżeli są stosowane z transporterem Ferno® 

i elementem złącznym Ferno®, spełniają wymagania europejskich 

norm zharmonizowanych. Wyroby typu Mondial® były niezależnie 

testowane przez spółkę TÜV Rheinland, Niemcy i certyfikowane 

zgodnie z normą EN 1865, którą kierują się urządzenia do  

transportu pacjentów i EN 1789, którą kierują się sanitarki drogowe. 
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1. Instrukcja szybkiego rozkładania 

1.1 Pasy unieruchamiające pacjenta  
 

1.1.1 Informacje podstawowe 
 

Razem z noszami jest dostarczany zestaw 3 pasów dla 

pacjenta: pasy do mocowania tułowia stosuje się na 

ramiona i klatkę piersiową pacjenta (2134 mm), 

jednoczęściowy pas do mocowania bioder pacjenta 

(1524 mm), jednoczęściowy pas do mocowania  górnej 

albo dolnej części nóg. 

Do unieruchomienia pacjenta na noszach stosuje się 

wszystkie trzy pasy. Pasy dopasowujemy tak, aby 

zabezpieczyć pacjenta bez spowodowania mu bólu albo 

zatamowania krążenia krwi. Pasy umieszczamy tak, 

aby krzyżowały się z takimi strukturami kostnymi jak 

żebra, miednica, kość udowa albo piszczelowa. 

W przypadku, gdy nie korzystamy z pasów, pozostawiamy je zapięte, aby nie uderzały o nosze albo  transporter. 

1.1.2 Pasy do unieruchomienia ramion 
 

Zastosowanie: 

1. Podnosimy oparcie. 

2. Za pomocą płaskiego wkrętaka zdejmujemy plastikowe osłony z obu klamer przesuwnych pasa. 
 

   Usuwanie osłony plastikowej 

Pasy na ramiona  

Elementy 
złączne  

Pasy na klatkę 
piersiową  

Klamra  
Pasy na tułów  
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1.1.3 Mocowanie pasów do unieruchomienia tułowia 
 

Mocowanie pasów do unieruchomienia ramion 

1. Koniec pasa z pętlą owijamy wokół rury 

poprzecznej ramy głównej, umieszczonej w dolnej 

części oparcia. 

2. Klamrę przeciągamy przez pętlę i naciągamy pas,   

aż nie zostanie ściśle owinięty wokół rury. 

3. Koniec pasa z pętlą przekładamy przez poprzeczną 

rurę oparcia i przez oparcie. Kontrolujemy, czy  

pas nie zablokuje poprawnego działania oparcia. 

4. Wciskamy plastikową osłonę na bieżnik. 

5. Kroki 1-4 powtarzamy przy mocowaniu drugiego pasa. 
 

 

 

 

 

   

 Naciśnij klamrę na pasie Przełóż klamrę przez rurę z tyłu oparcia 

Przełóż klamrę przez pętlę  

Pasy do ramion 
mocujemy do tylnej 

rury poprzecznej  Pętla 

Klamra  

Tylna rura 
poprzeczna oparcia 
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Mocowanie pasa do umocowania klatki piersiowej 

1. W ramie oparcia są dwie pary otworów do 

pasów. Wybieramy górną albo dolną parę 

otworów. Pasy wkładamy tylko do 

odpowiedniego zestawu otworów. 

2. Koniec pasa z pętlą przekładamy przez 

klatkę piersiową i owijamy wokół ramy 

oparcia. 

3. Przesuwamy klamrę pasa (albo drugi koniec 

pasa) przez pętlę. Przeciągamy pas przez 

pętlę, aż pas nie owinie się ciasno koło ramy 

oparcia. 

4. Powtarzamy kroki 2 i 3 dla drugiej połowy 

pasa piersiowego po drugiej stronie ramy 

oparcia.                                                               

 

1.1.4 Mocowanie pasów do unieruchomienia 
bioder i nóg 

 
Mocowanie pasów biodrowych 

Pas biodrowy (2134 mm) przekładamy przez górną 

powierzchnię siedziska i owijamy oba końce pasa 

wokół ramy głównej. 

 
Mocowanie pasów do nóg 

● Postępujemy zgodnie z miejscowymi zasadami 

i wybieramy odpowiednie otwory do pasa – lub 

otwory w górnej albo dolnej części panelu nożnego. 

 

 
 Otwory do pasa do klatki piersiowej 

 

 Poprawnie zamocowane pasy biodrowe 
 

● Jeden koniec pasa (1524 mm) przesuwamy do 

góry przez jeden z otworów dolnego panelu 

nożnego, ponad górną powierzchnią panelu, a 

potem przez odpowiedni otwór po drugiej stronie 

panelu. 

● Owijamy pas tylko wokół powierzchni, na 

której leży pacjent. Nie owijamy pasa wokół 

głównej ramy  noszy. 

● Sprawdzamy, czy lokalizacja pasów nie 

przeszkadza w poprawnym korzystaniu z 

dolnego panelu nożnego. 

 

 

   
             Otwory na pasy do unieruchomienia nóg
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1.2 Oparcie 
 

Przeznaczenie: oparcie umożliwia operatorowi uniesienie 

tułowia pacjenta dla poprawy jego komfortu albo z przyczyn 

zdrowotnych. 

Przed użyciem: 

● luzujemy albo ściągamy pasy tułowia 

● podpieramy ciężar oparcia i pacjenta. 

Zastosowanie: czarna dźwignia sterująca jest umieszczona 

z tyłu oparcia. Naciśnięciem dźwigni sterującej 

odblokowujemy oparcie, a  potem podnosimy je albo 

opuszczamy do wymaganego położenia. Zwalniamy 

dźwignię sterującą, a oparcie  blokuje się w nowym 

położeniu. 

Amortyzator gazowy jest pod ciśnieniem, aby ułatwić podnoszenie i 

opuszczanie. Jeżeli na noszach jest ciężki pacjent, to przed zmianą 

położenia oparcia należy go wesprzeć. Jeżeli na noszach jest lekki pacjent, 

to tak kierujemy ruchem oparcia, aby ten ruch nie odbywał się zbyt szybko. 

Po użyciu: zapinamy i regulujemy pasy tułowia. 

 

1.2.1 Regulowane oparcie do resuscytacji (wyposażenie) 

 

● Przeznaczenie: Regulowane oparcie do resuscytacji umożliwia ustawienie głowowej części oparcia pleców między 3 

blokowanymi położeniami, aby umożliwić wyszkolonemu personelowi medycznemu dostęp i pracę z drogami 

oddechowymi pacjenta. 

● Zastosowanie: Jeżeli chcemy przestawić ramę, pociągamy za pręt luzujący i obracamy ramę w nowe położenie. 

Puszczamy listwę, aby rama mogła się zablokować. 

      
        Rękojeść do sterowania regulowanym oparciem                   Pozycje regulowanego oparcia 
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1.2.2 Przedłużenie wysuwanego oparcia głowy (wyposażenie) 

● Przeznaczenie: Wysuwane oparcie głowy stosujemy do przedłużenia miejsca dla wysokiego pacjenta. Ta funkcja 

przedłuża miejsce dla pacjenta o 18 cm. 

           

 

●  Zastosowanie: Pociągamy za sworzeń blokujący, wysuwamy oparcie głowy i zabezpieczamy. 

         
 

1.3 Rączki wysuwane 
 

Przeznaczenie: Para wysuwanych rączek jest umieszczona na jednym końcu noszy (RS5) lub na obu 

końcach (RS6). Operatorzy wysuwają rączki i korzystają z nich przy podnoszeniu i przenoszeniu 

noszy. 

Rączki można zamknąć w 3 położeniach:                                          

● całkowicie wsunięte, 

● częściowo wsunięte (około 125 mm), 

● całkowicie wysunięte (około 255 mm). 

 

                                             Położenia rączek do podnoszenia 
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Zastosowanie: Aby zmienić położenie tych rączek należy uchwycić rączkę i pociągnąć do siebie czerwoną 

dźwignię na ich spodniej stronie. Potem wyciągamy/wsuwamy rączki (wydłużamy/skracamy) do wymaganego 

położenia. Z rączek teleskopowych korzystamy tylko wtedy, kiedy są zablokowane. Trzy położenia blokady 

rączek wysuwanych. 

 

          Rączki wysuwane – dźwignia uwalniająca 

 

1.4 Rączki składane (RS5) 
 

Przeznaczenie: Para rączek obracanych jest umieszczona na jednym końcu noszy. Operatorzy obracają 

(wysuwają do użycia) te rączki i stosują je do podnoszenia i przenoszenia noszy. 

Zastosowanie: Do zmiany położenia tych rączek konieczne jest pociągnięcie rączek i obrócenie ich o 90°, 

aby ustawiły się równolegle. Z rączek obracanych korzystamy tylko wtedy, kiedy są zablokowane w 

położeniu równoległym. Nie korzystaj z rączek obracanych przy zdejmowaniu noszy z transportera. 
 

Rączki składane są otwart 
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                    Rączki składane są zamknięte.  

                  Aby otworzyć pociągnij za rączki 

           Wciskając czerwony przycisk składamy rączki 
 

WAŻNE 

     Z rączek obracanych korzystamy tylko  wtedy,   

kiedy są równoległe w położeniu zamkniętym. 

 
WAŻNE 

Z rączek obracanych nie korzystamy 

przy odblokowaniu noszy  z transportera. 
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1.5 Poręcze boczne 
 

Przeznaczenie: Poręcze boczne dają pacjentom 

bezpieczeństwo i wygodę. Poręcze boczne 

pozostają podniesione oprócz przypadków 

przenoszenia pacjenta. 

 

Operowanie: 

● Jeżeli chcemy opuścić poręcze boczne, 

naciskamy czerwony przycisk i pociągamy 

poręcz w kierunku nóg pacjenta. 

●  Jeżeli chcemy podnieść poręcze boczne, 

unosimy je do góry. 

 

Poręcz boczna otwarta 

 

 
Opuszczanie poręczy bocznej 

 

 

 
Złożona poręcz boczna 

Do podnoszenia noszy nie stosujemy poręczy bocznych. 

Poręcze boczne nie są przeznaczone do dźwigania. 

Nosze unosimy chwytając za ramę główną albo ramę 

główną i wysuwane rączki. 

 

WAŻNE 
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1.6 Konfiguracja krzesła (RS5) 

1.6.1 Sworzeń blokujący 

Sworzeń blokujący jest umieszczony po obu bokach pacjenta, między boczną częścią noszy, a końcem 

do nóg. Za jego pomocą sterujemy funkcją zmiany noszy w krzesło i odwrotnie. 

Uwalniamy sworzeń blokujący, aby nosze zmieniły się w krzesło, krzesło w nosze albo można było 

ustawić część do nóg w pozycji szokowej. 

Jeżeli chcemy odłączyć sworzeń blokujący, obracamy go równolegle do ramy głównej. Jeżeli chcemy 

włączyć sworzeń blokujący, obracamy go prostopadle do ramy głównej. 

Wyciągamy sworzeń w dół i obracamy Obracamy sworzeń o 90° 

1.6.2 Przekształcenie noszy w krzesło 

1. Uwalniamy albo rozwiązujemy pasy do nóg albo do bioder. 

2. Uwalniamy sworzeń blokujący (ruch w dół i obrót). 

3. Ciągnąc za ramię do podnoszenia unosimy do góry ramę 

nożną, co wysuwaną dolną część noszy przesuwa do pozycji 

krzesła. 

4. Włączamy sworzeń blokujący. Sprawdzamy, czy jest zablokowany. 

5. Zapinamy i regulujemy pasy. 

6. Ustawiamy wyprostowane krzesło na kołach w dolnej części i 

na nożnej części noszy. 

 

Podniesienie ramy nożnej Nosze przekształcone w krzesło 

1.6.3 Przekształcenie krzesła w nosze 

1. Uwalniamy albo rozwiązujemy pasy do nóg albo do bioder. 

2. Kładziemy krzesło zrobione z noszy na czterech kołach. 

3. Uwalniamy sworzeń blokujący. 

4. Przy pełnym wyciągnięciu ruchomej części nożnej, pociągamy panel nożny w dół. 

5. Wkładamy sworzeń blokujący. Sprawdzamy, czy jest dobrze zablokowany. 

6. Zapinamy i regulujemy pasy. 
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1.6.4 Rączki składane 
 

Przeznaczenie: stosuje się do manipulacji z krzesłem. 

Otwieranie: 

1. Wyciągamy rączkę w kierunku noszy. 

2. Obracamy rączkę o 90°w dół. 

3. Wciskając blokujemy rączkę w 

położeniu otwartym. 

Zamykanie: 

1. Chwytamy rączkę w położeniu 

otwartym i wyciągamy. 

2. Obracamy rączkę o 90°w górę. 

3. Wciskamy rączkę w położenie blokady. 

 

 
 

 

 Pociągamy rączkę i obracamy o 90° w dół 
 

 

      Pociągamy rączkę w dół   

(położenie otwarte) 

 

 

 

 

 
 

   Wciskamy rączkę do góry 

(położenie otwarcia) 

 

 

Obracamy rączkę o 90°do góry i wciskamy 
 

 
 

WAŻNE 

Sprawdzamy, czy rączka krzesła jest w położeniu 

otwartym, czy jednak jest zamknięta. 
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1.7 Panel nożny 

 
Oprócz położenia poziomego panel nożny panel nożny można ustawić w dwóch uniesionych położeniach: 

● pozycja szokowa 1 (podniesione nogi) – RS5 i RS6 (przystosowana pozycja Trendelenburga) 

● pozycja szokowa 2 (podniesione kolana) – RS6 (pozycja Fowlera) 

Przy decydowaniu o pozycji, z której chcemy korzystać, postępujemy zgodnie z lokalnymi orzeczeniami 

lekarskimi.   Stosujemy chwyt od dołu (dłoń do góry) do podparcia panelu nożnego przy jego podnoszeniu 

albo opuszczaniu. 

1.7.1 Podniesiona pozycja szokowa – RS5 i RS6 

1.7.1.1 Podniesiona pozycja szokowa – RS5 

Do podniesienia nóg pacjenta aplikujemy pozycję uniesioną albo szokową pozycję Trendelenburga. 

Podniesienie panelu nożnego do pozycji szokowej: 

1. Uwalniamy albo rozwiązujemy pasy do nóg i do bioder. 

2. Uwalniamy sworzeń blokujący (pociągnięcie w dół i obrót). Patrz rozdział 1.6.1 Sworzeń blokujący. 

3. Pociągnięciem ramienia do podnoszenia unosimy górną część dolnego panelu nożnego. 

4. Włączamy sworzeń blokujący i ciągniemy panel nożny, aż rama nie zablokuje się w szokowej pozycji 1. 

5. Zapinamy i regulujemy pasy. 

Obniżenie panelu nożnego: 

1. Uwalniamy albo rozwiązujemy pasy do nóg i do bioder. 

2. Uwalniamy sworzeń blokujący (pociągnięcie w dół i obrót). Patrz rozdział 1.6.1 Sworzeń blokujący. 

3. Przestawiamy panel nożny do pozycji poziomej. 

4. Włączamy sworzeń blokujący. Sprawdzamy, czy jest dobrze zamknięty. 

5. Zapinamy i regulujemy pasy. 

Podnoszenie panelu nożnego do pozycji szokowej 

 

Pozycja szokowa 
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1.7.1.2 Podniesiona pozycja szokowa – RS6 

Do podniesienia wykorzystujemy możliwość uniesienia albo szokową pozycję Trendelenburga nóg pacjenta. 

 

Jeżeli chcemy podnieść ramę: 

1. Uwalniamy i poluzuj pasy dla nóg. 

2. Z końca noszy od strony nóg unosimy ramę od środka, aż nie zablokuje się w położeniu uniesionym.  

    Pręty wsporcze zabezpieczą się automatycznie. 

3. Ustawiamy i mocujemy oparcie do nóg. 

 
             Podniesiona pozycja szokowa – RS6 

            
 

Jeżeli chcemy opuścić ramę:  

1. Uwalniamy i poluzuj pasy do nóg.  

2. Z końca noszy od strony nóg podpieramy obiema rękami ciężar ramy i lekko ją unosimy.  

3. Kciukami naciskamy dźwignie sterujące ramy, aby uwolnić pręty wsporcze, a potem opuszczamy ramę.  

4. Ustawiamy i mocujemy paski na nogi. 

 
            Opuszczanie pozycja szokowa – RS6 
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1.7.2 Podniesiona pozycja szokowa – RS5 i RS6 

 
Za pomocą pozycji szokowej Fowlera unosimy kolana pacjenta wyżej od nóg. 

 
Jeżeli chcemy unieść ramę:  

1. Uwalniamy i poluzuj pasy nóg i bioder.  

2. Jedną ręką chwytamy pas do podnoszenia, a drugą ręką koniec ramy od strony nóg. 

3. Ramę unosimy za pomocą pasa do podnoszenia, przy czym koniec ramy od strony nóg przesuwamy w kierunku 

końca głowy noszy, aż rama nie zablokuje się w położeniu (2) wewnątrz obrysu. 

4. Ustawiamy i mocujemy pasy. 

 

                            
Nie trzymamy, ani nie podnosimy za tę rurę (punkt zamknięcia) 
 

 
Jeżeli chcemy opuścić ramę: 

 
1. Uwalniamy i luzujemy pasy nóg i bioder.  

2. Za pomocą pasa do podnoszenia lekko unosimy ramę.  

3. Kciukiem naciskamy dźwignię sterującą ramy, aby uwolnić pręty wsporcze, potem opuszczamy ramę.  

4.  Ustawiamy i mocujemy pasy.  

               Obniżenie położenia  

 

 

 

 

 

 

Położenie ramy w pozycji szokowej 
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2. Zastosowanie noszy 

2.1 Przed użyciem noszy 
 

● Pracownicy, którzy będą używać noszy podczas pracy, są zobowiązani przeczytać tę instrukcję oraz 

instrukcję użytkownika do transportera, który jest używany razem z noszami. 

● Przygotowując nosze do użytkowania, postępujemy według instrukcji w rozdziale 1.1 Pasy unieruchamiające 

pacjenta, str. 8. 

● Kontrolujemy, czy nosze działają poprawnie. Patrz rozdział 3.7 i 3.8 na stronie 27. 

● Pojazd musi mieć zainstalowany system mocowania Ferno®. 

 
2.2 Zalecenia ogólne do korzystania 

 
● Ta instrukcja nie zawiera wskazówek medycznych. 

● Użytkownik noszy jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo  pacjenta i swoje własne. 

● Wymagani są co najmniej dwaj wyszkoleni operatorzy. 

● Operatorzy pracują razem i mają kontrolę nad 

noszami w całym czasie ich użytkowania. 

● Przy używaniu noszy postępujemy według 

standardowych procedur ratowniczych przy 

postępowaniu z pacjentami. 

● Operatorzy komunikują się ze sobą i koordynują 

swoje działania przy sterowaniu noszy. 

● Podnosimy tylko taki ciężar, z którym możemy bezpiecznie manewrować. Przy pracy z ciężkim 

ładunkiem (wyposażeniem pacjent a) korzystamy z dodatkowej pomocy. Informacje o ustawieniu 

pomocy znajdują się w rozdziale 2.6 na stronie 25. 

● Z pacjentem pozostajemy przez cały czas. 

 
● W interesie bezpieczeństwa pacjenta przy noszach zawsze korzystamy z pasów. 

Uwaga: Transporter jest przeznaczony do przenoszenia maksymalnego obciążenia noszy plus ciężar noszy. Nie 

przekraczamy obciążenia noszy. 
 

Przeczytaj w instrukcji  Zastosowanie wymaga Maksymalne obciążenie 

2 przeszkolonych operatorów 

  OSTRZEŻENIE 

Wadliwe korzystanie z noszy może 

spowodować wypadek! Nosze stosuje 

się tylko w sposób i w celu podanym w 

tej instrukcji. 

 

  OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie zostawiamy pacjenta bez 

dozoru, aby nie doszło u niego do dalszych 

obrażeń ciała. 
 

  OSTRZEŻENIE 

Do zabezpieczenia pacjenta zawsze 

stosujemy pasy. Niezabezpieczony pacjent 

może spaść z noszy i odnieść obrażenia. 
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2.3 Mocowanie i uwalnianie noszy 
 

Nosze mogą być przymocowane do transportera tak, 

że panel, na którym pacjent ma głowę, może być na 

dowolnym końcu transportera. Nosze blokują się na 

transporterze, kiedy sworznie blokujące dolnej części 

noszy trafią do zamków transportera. 

Uwaga:   Nosze Mondial   są kompatybilne tylko z 

transporterami Ferno Mondial. 

 

 
2.3.1 Mocowanie noszy 

 
1. Zablokowane zamki kół transportera 

pomagają, żeby transporter się nie poruszał. 

2. Obaj operatorzy: Podnosimy nosze 

i przesuwamy je lekko w kierunku końca 

transportera ze sterowaniem. W przypadku 

dużego obciążenia potrzebujemy dodatkowej 

pomocy (patrz 2.6 Dodatkowa pomoc przy 

manipulacjach, strona 25). 

3. Obaj operatorzy:      Wyrównujemy nosze 

z główną ramą transportera i poprawnie 

ustawiamy nosze na ramie głównej 

transportera. 

4. Obaj operatorzy:       Obracamy nosze w 

kierunku załadowczego końca transportera, aż 

sworznie blokujące w dolnej części noszy 

trafią do zamków transportera. 

Uwaga: na płaskich powierzchniach albo na ziemi 

operator przy załadunkowej części transportera (przy 

głowie pacjenta) może chwycić ramę główną 

transportera i stabilizować go, kiedy drugi operator 

przesunie nosze do zderzaków zamków. 
 

5. Control-End Operator (operator 

sterowania): Sprawdzamy, czy nosze są 

zablokowane tak, że próbujemy je nacisnąć w 

kierunku “control end” transportera. Jeżeli 

sworznie poprawnie trafiły do zamków, nosze 

pozostaną na transporterze. Jeżeli zamki nie 

zablokowały się, powtarzamy kroki 2-4. 

6. Control-End Operator (operator 

sterowania): Uwalniamy (otwieramy) zamki 

kół transportera. 

 

 

System blokowania noszy na transporterze 
 

 

 

  OSTRZEŻENIE 

Źle zabezpieczone nosze mogą spaść z 

transportera i spowodować dodatkowe 

obrażenia. Nosze poprawnie mocujemy 

i sprawdzamy, czy zapadki są zablokowane. 
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2.3.2 Uwalnianie noszy 
 

1. Obaj operatorzy: Control Operator (Operator sterowania) naciska i trzyma żółtą dźwignię 

mocującą  noszy, obaj operatorzy przesuwają lekko nosze w kierunku końca transportera ze 

sterowaniem, aby wyciągnąć sworznie blokujące ze zderzaków zamków. Do uwolnienia 

przeciągamy w miejsce do tego wyznaczone, patrz rysunek niżej „PULL TO UNLOCK“ 

(NIEZABLOKOWANE rączki obracane!). 

2. Control end Operator (Operator sterowania): kiedy tylko sworznie blokujące uwolnią się z 

zamków,    operator puszcza dźwignię odblokowującą. 

3. Obaj operatorzy: Razem unoszą nosze z transportera. W przypadku dużego obciążenia, 

korzystają z dodatkowej pomocy (patrz 2.6 Dodatkowa pomoc przy manipulacjach, strona 25). 

 

2.4 Przenoszenie pacjenta 
 

Jeżeli chcemy zminimalizować podnoszenie i przenoszenie 

ciężaru, umieszczamy nosze (albo transporter 

z przymocowanymi noszami) jak najbliżej pacjenta. 

Postępujemy zgodnie z lokalnymi przepisami i poniższymi 

zaleceniami. 

 
2.4.1 Przenoszenie na nosze 

 
Tę procedurę przenoszenia stosujemy, kiedy pacjent jest na 

podłodze albo na ziemi, albo w miejscy, gdzie do pacjenta 

nie ma dostępu z transporterem. 

 
Przenoszenie pacjenta na transporter: 

 

1. Blokujemy zamki kół transportera, co pomaga, żeby transporter się nie poruszał, kiedy będą do 
niego ponownie przymocowywane nosze. 

2. Odłączamy nosze od transportera i kładziemy je blisko pacjenta. 
3. Opuszczamy poręcze boczne (jeżeli są na wyposażeniu noszy). 
4. Odpinamy pasy bezpieczeństwa i umieszczamy je tak, aby nie przeszkadzały w przenoszeniu pacjenta. 
5. Przenosimy pacjenta na nosze z zachowaniem zatwierdzonych medycznych procedur 

ratunkowych i lokalnych przepisów. 
6. Unosimy boczne ramy, według potrzeb regulujemy oparcie i/albo panel nożny i zapinamy oraz 

dociągamy pasy bezpieczeństwa. 
7. Podnosimy i przenosimy nosze z pacjentem na transporter. W razie potrzeby korzystamy z 

dodatkowej pomocy  (patrz rozdział 2.6 Dodatkowa pomoc przy manipulacjach, strona 25). 
8. Mocujemy nosze na transporterze tak, aby sworznie blokujące noszy trafiły do zamków 

transportera. 
9. Odblokowujemy koła transportera. 
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2.4.2 Przenoszenie na transporter 
 

Z tej procedury korzystamy, jeżeli pacjent jest na łóżku, tapczanie itp., a transporter może być 

umieszczony blisko pacjenta. 
1. Transporter umieszczamy w pobliżu pacjenta, obniżamy go do poziomu pacjenta i blokujemy zamki kół. 

2. Obniżamy boczne ramy (jeżeli są na wyposażeniu noszy), uwalniamy pasy bezpieczeństwa 

i umieszczamy je tak,    aby nie przeszkadzały w przenoszeniu pacjenta. 

3. Przenosimy pacjenta na transporter w sposób zatwierdzony przez medyczne procedury ratunkowe 

i miejscowe przepisy. 

4. Podnosimy boczne ramy, zgodnie z potrzebami regulujemy oparcie i/albo panel nożny 

i regulujemy oraz mocujemy pasy bezpieczeństwa. 
5. Odblokowujemy zamki kół i podnosimy transporter na normalną wysokość. 

 
2.5 Umiejętności i szkolenie operatorów  

Umiejętności 

Operatorzy obsługujący nosze muszą mieć: 

● Wiedzę o procedurach postępowania z pacjentami w sytuacjach awaryjnych. 

● Zdolność pomagania i wspierania pacjenta. 

Szkolenie 

Szkoleni operatorzy powinni: 

● Przeczytać i zrozumieć tę instrukcję oraz instrukcje transportera i pasów, które używa się z noszami. 

● Być przeszkoleni w zakresie używania noszy, transportera i pasów. 

● Nauczyć się obsługiwać nosze przed praktycznym zastosowaniem noszy do pacjenta. 

● Zapisywać informacje ze szkoleń. 

Uwzględnienie wzrostu i siły operatora 

Operatorzy muszą być zdolni podnieść i utrzymać ciężar noszy, pacjenta i całego wyposażenia 

dostatecznie wysoko do tego, aby można było załadować nosze na transporter przy każdej wysokości 

łóżka. Noszenie takiego ciężaru wymaga większej siły od niższych operatorów, niż od wysokich, 

ponieważ niscy operatorzy muszą unieść wyżej swoje ręce w stosunku do ramion. 

Uwaga: Jeżeli trzeba, korzysta się z dodatkowej pomocy do podnoszenia noszy, pacjenta i wyposażenia 

(patrz rozdział Dodatkowa pomoc przy manipulacjach). 
 

OSTRZEŻENIE 

Nieprzeszkoleni operatorzy mogą spowodować 

wypadek albo odnieść obrażenia. Tylko 

przeszkoleni operatorzy mogą stosować nosze. 
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2.6 Dodatkowa pomoc przy manipulacjach 
 

Obsługa krzesła wymaga minimum dwóch przeszkolonych operatorów. W przypadku, gdy pracują 

z dużym obciążeniem (pacjent plus urządzenie), trzeba skorzystać z dodatkowej pomocy. 

 

● Jeden operator stoi przy głowie pacjenta, drugi przy nogach, utrzymując kontrolę nad noszami, 

sterują elementami noszy i kierują wszystkimi pomocnikami. 

● W pewnych okolicznościach trzeba, aby dodatkowi pomocnicy byli umieszczeni po bokach noszy. 

Postępujemy zgodnie z lokalnymi przepisami. 

● Ferno zaleca, aby dodatkowi pomocnicy pracowali parami, żeby pomóc w zachowaniu równowagi noszy. 
 

Rysunek przedstawia przewidywane ustawienie operatorów i pomocników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O = Operator, H (Help) = Pomocnicy, P = Pacjent 

  OSTRZEŻENIE 

Pomocnicy mogą spowodować 

wypadek. Stale kontrolujemy 

nosze, elementy sterujące 

i kierujemy pomocnikami. 
 

 

  OSTRZEŻENIE 

Pomocnicy mogą odnieść obrażenia. 

Pokazujemy pomocnikom, jak chwycić 

nosze, żeby uniknąć obrażeń ciała. 

 

WAŻNE 

Wyszkoleni operatorzy stoją przy 

głowie i nogach pacjenta i obsługują 

elementy sterujące. Pokazują 

pomocnikom, gdzie mają stać i gdzie 

chwycić nosze. 

 

Dwaj 
operat
orzy i 
dwaj 

pomoc
nicy 

Dwaj 
operat
orzy i 

czterej 
pomoc

nicy 

Podnoszenie albo przenoszenie 
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3. Konserwacja 

3.1 Plan konserwacji 
 

Nosze wymagają okresowej konserwacji. Prosimy sporządzić i przestrzegać własnego planu konserwacji. 

Poniższa tabela zawiera minimalne wymagania dotyczące czasu konserwacji: 

 
Krok Po każdym użyciu Według potrzeb Co miesiąc 

Dezynfekcja x   

Czyszczenie  x  

Inspekcja  x x 

Woskowanie  x  

Smarowanie  x  

 
Przechowujemy protokoły z konserwacji. Przy korzystaniu z jakiegoś produktu w celu konserwacji 

przestrzegamy zaleceń producenta i zapoznajemy się z jego kartą charakterystyki. Od dystrybutora spółki 

Ferno można kupić zalecany środek dezynfekujący. 

Przy zidentyfikowaniu uszkodzenia przestajemy korzystać z krzesła aż do wykonania naprawy albo jego wymiany. 

 

WAŻNE 

Środki dezynfekujące i czyszczące zawierające 

wybielacz, fenole albo jod mogą spowodować 

uszkodzenie. Nie stosujemy wyrobów 

zawierających te chemikalia. 
 

WAŻNE 

Woda pod wysokim ciśnieniem albo para 

może się przedostać do połączeń, szczelin, 

usunąć smar i spowodować korozję. 

Zachowujemy ostrożność przy czyszczeniu 

ruchomych części jakimi są połączenia 

i zawiasy i w razie potrzeby ponownie 

nanosimy na nie smar. 

 

WAŻNE 

Zastosowanie środków czyszczących albo 

aplikatorów o działaniu ściernym do noszy 

może spowodować uszkodzenia. Do 

czyszczenia noszy nie stosujemy materiałów 

o działaniu ściernym. 

3.2 Dezynfekcja i czyszczenie pasów 
1. Usuwamy pasy bezpieczeństwa z noszy. 

2. Dezynfekujemy je i czyścimy tylko zgodnie z zaleceniami z instrukcji użytkownika pasów 

bezpieczeństwa. Dodatkowe, bezpłatne instrukcje użytkownika można uzyskać od spółki Ferno 

albo    od swojego dystrybutora spółki Ferno. 
3. Po czyszczeniu i/albo dezynfekcji montujemy suche pasy bezpieczeństwa. 
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3.3 Dezynfekcja i czyszczenie materaców 
 

1. Wyjmujemy materac z noszy 

2. Dezynfekcja: Nanosimy środek dezynfekujący na materac zgodnie z zaleceniami producenta 

(sposób nanoszenia i czas aplikacji). 

3. Czyszczenie: Materac myjemy miękką ściereczką i wodą z mydłem. Materac spłukujemy czystą 

wodą.  Materac wieszamy do wysuszenia albo osuszamy go ściereczką. 
 

3.4 Dezynfekcja noszy 
 

Wszystkie powierzchnie czyścimy środkiem dezynfekującym. Przestrzegamy zaleceń producenta środka 

dezynfekującego (sposób nanoszenia i czas aplikacji). Ferno zaleca, aby przy dezynfekcji noszy wykonać 

przegląd pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 

 

3.5 Czyszczenie noszy 
 

1. Wyjmujemy z noszy pasy bezpieczeństwa, materac i całe wyposażenie. 

2. Wszystkie części noszy czyścimy ręcznie ciepłą wodą i delikatnym środkiem do czyszczenia. 

3. Spłukujemy czystą ciepłą wodą. Nosze wycieramy ściereczką albo pozostawiamy do wysuszenia. 
 

3.6 Woskowanie 
 

Chociaż woskowanie tych noszy nie jest konieczne, to jednak nawoskowanie aluminiowej ramy na pewno 

jej nie zaszkodzi, a poprawi wygląd noszy. Przed naniesieniem wosku trzeba nosze zdezynfekować i 

wyczyścić. Stosujemy wosk samochodowy zgodnie z zaleceniami producenta wosku. 
 

3.7 Kontrola noszy 
 

Zapewniamy, aby personel serwisujący urządzenie systematycznie kontrolował nosze. Postępujemy 

według zamieszczonego niżej protokołu kontrolnego i sprawdzamy wszystkie funkcje noszy, które są 

opisane w tej instrukcji. Jeżeli kontrola wykaże uszkodzenie albo nadmierne zużycie, eliminujemy nosze 

z użytkowania aż do czasu ich naprawienia. 
 

3.8 Protokół z kontroli noszy 
 

● Czy nie brak żadnej części noszy? 

● Czy nosze nie są nadmiernie zużyte? 

● Czy wszystkie śruby, nakrętki, sworznie i nity są bezpiecznie przymocowane na swoich miejscach? 

● Czy wszystkie ruchome części poruszają się lekko i sprawnie? 

● Czy nosze poruszają się lekko? 

● Czy koła nie są nadmiernie zużyte? 

● Czy wyposażenie dodatkowe i opcjonalne nie jest uszkodzone i działa poprawnie? 

● Czy nosze bezpiecznie łączą się z transporterem? 

● Czy pasy bezpieczeństwa są poprawnie zainstalowane? 

● Czy pasy bezpieczeństwa są w dobrym stanie bez nacięć albo postrzępionych brzegów? 

● Czy zamki pasów bezpieczeństwa są bez widocznych uszkodzeń i działają poprawnie? 

● Czy sanitarka jest odpowiednio przystosowana do noszy/transportera? Czy jest wyposażona w mocowanie 

noszy/transportera? 

● Czy zainstalowane wyposażenie jest sprawne i nie przeszkadza w użytkowaniu noszy? 
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3.9 Smarowanie noszy 
 

Przed naniesieniem smaru dezynfekujemy i czyścimy nosze. Stosujemy tylko te smary, które są 

odpowiednie do noszy.    Stosujemy niewielkie ilości smaru i smarujemy takie same punkty po obu stronach 

noszy. Nie smarujemy miejsc, które są oznaczone symbolem „Do not lubricate (Nie smarować)“. 

 

Miejsca niepodlegające smarowaniu: 
 

● Boczne rączki wysuwane 

● Zawiasy oparć 

● Koła 
CE Autoryzowany przedstawiciel Ferno Slovakia 

  
 

 

4. Gwarancja i serwis 

Przy sprzedaży wyrobu obowiązują standardowe warunki i 

terminy. Na żądanie jest dostępna kopia dokumentu 

zawierającego szczegóły warunków gwarancyjnych 

nieograniczających ustawowych praw klienta. 

W celu uzgodnienia serwisu, konserwacji i uzyskania 

odpowiedzi na pytania dotyczące noszy albo innego 

wyrobu FERNO prosimy o kontakt z: 

Ferno Slovakia s.r.o.  

Bošáca 893 913 07 Słowacja 

Tel.: + 421 (0) 32 7708 010 

Faks: + 421 (0) 32 7708 011 

albo ze swoim lokalnym dystrybutorem. 

WAŻNE 

 Nie smarujemy miejsc, które są oznaczone symbolem ”Do 

not lubricate” (Nie smarować) 

 

Siedziba spółki: 
 

FERNO Slovakia s.r.o. 
 

Bošáca 893, 913 07, Słowacja 

Tel.: + 421 (0) 32 7708 010, Faks: + 421 (0) 
32 

 

7708 011 

e-mail: sales@ferno.sk 
 

Nieustanny rozwój jest jedną z naszych 

podstawowych zasad. Z tego powodu FERNO 

Slovakia s.r.o.       zastrzega sobie prawo do zmiany 

specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

mailto:sales@ferno.sk
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PROTOKÓŁ ZE SZKOLENIA 

Data Nazwisko Forma szkolenia 
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PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI 

Data Wykonana konserwacja     Osoba 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


