
אחד  את  מהווה  שריפה  בשעת  המטופלים  של  מהיר  פינוי 
האתגרים הגדולים עבור בתי חולים ובתי אבות. 

ברגע גילוי העשן נפסקת פעולת המעליות והמטופלים, אנשי 
המדרגות  חדר  דרך  מהבניין  מתפנים  והמבקרים  הצוות 
לרדת  מסוגלים  שאינם  מטופלים  רק  יישארו  ובמחלקות 

ממיטתם.
באמצעות סדיני המילוט המונחים באופן קבוע מתחת למזרן 
נקודת  אל  המטופלים  את  ובבטיחות  במהירות  למלט  ניתן 

הפינוי שתקבע ע"י צוות החירום או מכבי האש.

leadingchair.com
טלפון:  04-9522279  

E-600 סדין מילוט | דגם 
אבות חולים/בתי  בבתי  לשימוש 



אנשים  במהירות  לפנות  נועד  מילוט  סדין 
המרותקים למיטה אל מחוץ לאזור הסכנה. 

מתאים  ופולימאיד,  מפוליאסטר  מיוצר  הסדין 
לשיקוף ברנטגן ועמיד לכביסה בחום גבוה.  

השוודי התקן  בדרישות  עומד   המוצר 
עבור   Swedish Standard SS 876 00 39

סדיני מילוט.

יש  אחרים  חירום  ומצבי  שריפה  של  במקרה 
לפנות  מנת  על  המרבית  במהירות  לפעול 
מספר רב של אנשים בזמן קצר. סדיני המילוט 

מאפשרים פינוי מהיר של המטופלים.
הצוות  אנשי  את  לתרגל  יש  לתקופה  אחת 

בשימוש בסדין.

מטרת האימון היא לימוד השימוש בסדין ותרגול 
ההתייחסות למטופל בעת הפינוי. 

מבוהל  יהיה  המטופל  חירום  בעת  כי  לזכור  יש 
ונפחד ותלוי במיומנותו של איש הצוות המפנה. 
בתחילה ערכו את האימון עם המזרן בלבד ורק 
לעבור  נכון  מספיק  מיומן  החירום  צוות  כאשר 

לתירגול בעזרת אדם השוכב על המזרן. 
על  השוכב  אדם  עם  אימון  מתבצע  כאשר 
במדרגות  ירידה  בעת  כי  לוודא  יש  המזרן, 
של  לראשו  הקרובה  ברצועה  נוסף  אדם  יחזיק 
האדם השוכב על המזרן ובכך למנוע גלישה לא 

מבוקרת.

המוצר                                                                                                                                                 

הכנה ואימון הצוות לפינוי בחירום                                                                                                                                           

אימון                                                                                                                                                 

 ניתן להזמין את הסדין במספר מידות:

על  מחלקה  לכל  מילוט  דרך  מראש  לתכנן  יש 
מנת לא ליצור עומס בחדרי המדרגות ובנתיבי 
הפינוי. מומלץ  שהתרגול יתבצע בנתיב המילוט 
את  יכירו  הצוות  שאנשי  כך  למחלקה  המיועד 

דרך המילוט המיועדת למחלקה.
התפרים  תקינות  את  לבדוק  יש  התרגול  לפני 
ואת הידיות בסדין. אנו ממליצים לסמן את הציוד 
המשמש לאימון כ"ציוד הדרכה" ולהשתמש בו 

אך ורק למטרה זו.
משקל  את  לשאת  יכול  המזרן  כי  לוודא  יש 
בעת  לפגיעה  לגרום  שלא  מנת  על  המטופל 

הירידה במדרגות.

ההדרכה  בסרטון  לצפות  יש  התרגול  לפני 
הנמצא באתר. 

https://leadingchair.com/rescue_sheet

רוחב: 80 / 90 / 105 / 120 ס"מ
אורך: 190 / 200 ס"מ



מטלית  בעזרת  הסדין  את  לנגב  ניתן 
רכה ספוגה בחומר ניקוי או חומר חיטוי 
אלכוהולי. כאשר נעשה שימוש בכלור יש 

להשתמש בריכוז מירבי של 1%. 

כתמי דם יש להסיר מיד    
בעזרת מים  קרים.   

הוראות ניקוי ותחזוקה                                                                                                                                          

הוראות התקנה והפעלה                                                                                                                                           

יש  הכביסה  למכונה  הכנסה  לפני 
להדק ולקשור את רצועות הסקוטש. 

בכביסה במכונה:
 טמפרטורה אידיאלית - 700 

 טמפרטורה מקסימלית - 950

אחסון                                                                                                                                                 

יש לאחסן את הסדין במקום יבש.

אחריות לשלוש שנים. 
טיפול  בגין  ונזקים  בלאי  כוללת  אינה  האחריות 

לא תקין במוצר.

אחריות ואורח חיים                                                                                                                                             

בסיום השימוש יש להשליך את הסדין  למצבור 
פסולת רגילה הניתנת לשריפה בתנאים רגילים.

 Care of Sweden חברת  תוצרת  המילוט  סדיני 
עומדים בתקנים הבאים:

וסדינים  SS 876 00 39 התנגדות לאש למיטות   � תקן 
   בבתי חולים

� תקן SS 876 00 02 בדיקת איכות הבד לשימוש רפואי
 � תקן SS 876 00 04 בדיקת טקסטיל רפואי עבור סדיני 

  מילוט

סיכונים  ניהול  בדיקת   SS-EN ISO 14971 תקן   � 
   למכשירים רפואיים

 � תקן SS‐EN ISO 10993 בדיקת הערכה ביולוגית 
   של מכשירים רפואיים 

עמידה  בדיקת   SS‐EN ISO 12952‐1‐2 תקן   � 
   בדליקה כתוצאה מהצתה של סיגריה

המסייעים  מוצרים  בדיקת   SS-EN 12182 תקן   � 
   לאנשים עם מוגבלות

תקינה

פרוש את סדין המילוט מתחת למזרן
המזרן  את  הנח  תקינותו,  את  ובדוק 
הסקוטש  סרטי  כי  וודא  הסדין.  על 
באופן  מושחלים  הסדין  צידי  משני 

במהירות הוצאתם  את   המאפשר 
הכנס את ארבע פינות המזרן לתוך 

הרצועות בקצות הסדין.
בדומה לאיור זה

המשך להוראות פינוי, בגב החוברת

את  לגהץ  ואין  יבש  ניקוי  לבצע   אין 
אורגני  בממיס  לנקות  אין  הסדין 
אצטון,  אלכוהול,  איזופנטיל  כמו 

כלורופורם, בנזין וכדומה. 
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•במדרגות פנה עם כיוון הירידה
 •אחוז ביד אחת במעקה וביד השניה

   משוך את המזרן 

 •בישורת אחוז ומשוך בידיות 
   החיצוניות

•הנמך את המיטה ונעל אותה
•סובב את המזרן 90 מעלות

•משוך כלפי מטה והחל בפינוי

•יידע את המטופל/ת על הפינוי
המשיכה רצועות  את  והדק   •משוך 

   סביב המטופל/ת

נוי
פי

ת 
או

ור
ה

 ■  הסבר למטופל בקול רגוע כי עליך לפנות אותו 
  עם המזרן אל  מחוץ לבניין

בשמיכה  עטופות  המטופל  ורגלי  שידי   ■  וודא 
  וראשו מונח על הכרית

יפגע  שלא  במקום  מונח  המטופל  שראש   ■  וודא 
  בעת הורדת המזרן לרצפה

המזרן,  צדי  משני  הסקוטש  סרטי  את   ■  שלוף 
אחד אותם  והדק  לשמיכה  מעל  אותם     העבר 

   למשנהו
אחוז  הגלגלים.  את  ונעל  המיטה  את   ■  הנמך 
רגלי  ליד  הנמצאת  הסדין  של  האחיזה     בידית 

  70º-90 לº המטופל וסובב את המזרן בין    

 ■ אם מתאפשר הנח כרית או שמיכה על הרצפה 
המזרן את  והורד  משוך  המזרן  הורדת     במקום 

מופנים  פניך  כאשר  אותו  לגרור  והחל     מטה 
  לעבר המטופל

כמה  המזרן  של  הקדמי  החלק  את   ■  הרם 
הסדין  בין  החיכוך  את  להקטין  מנת  על     שיותר 

    לרצפה
 ■  בהגיעך למדרגות סובב את גופך באופן   שפניך 
ווסת     יהיו לכיוון הירידה, אחוז ביד אחד  במעקה 

  את מהירות הירידה למהירות בטוחה
בפינוי  והחל  שנקבע  במקום  את המטופל  הנח   ■ 

  מטופל נוסף
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* הערה: הכתוב מכוון לשני המינים.


