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Vážení čtenáři,
je tu již druhé číslo časopisu Survive-Ability. Snad bude tak úspěšné jako bylo číslo první, rád bych upřesnil jak často bude
občasník vycházet. Občasník bude vycházet jednou či dvakrát za měsíc, případně i jednou týdně pokud bude mezinárodní
situace vyostřená. Dnešní číslo je věnované ochraně dětí.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Ochranná maska DM-1 je určena pro zabezpečení ochrany dětí proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým biologickým
prostředkům. Ochranná maska DM-1 je obličejová maska s šesti-páskovým upínáním doplněným uvazovací tkanicí, kulatými
zorníky, bakelitovou komorou obsahující zdvojený vydechovací ventilek a ventilek vdechovací. Ve spodní části ventilové
komory je napevno spojená vrapová hadice se závitem pro našroubování filtru typu MOF.
Lícnice je růžovo-oranžové barvy pro lepší snášenlivost dětmi.
Ochranná maska DM-1 byla vyráběna ve velikostech 0, 1 a 2.

- snesitelnost:
- hmotnost lícnice:
- typ závitu vrapové hadice:
- roky výroby:
- koeficient podsávání:
- zorné pole:
Tlakové ztráty při průtoku 30l/min
- při vdechu:
- při výdechu:
- zorníky:
- upínání:
- lícnice:
- nadechovací ventilek:
- vydechovací ventilek:
- závěsná tkanice:
- brýlové vložky:
- vnitřní polomaska:

při nácviku až 6 hodin
430g
OZ 40x4
1961-1970
0,005 %
nad 60 %
max. 25 Pa
max. 100 Pa
kulaté z netříštivého skla v hliníkových obroučkách
šestipáskové gumotextilní s opěrnou týlní destičkou
lisovaná z jednoho plátu pryže na bázi přírodního kaučuku
plátkový (u velikosti 0 plátkový se stopkou motýlkovitého tvaru)
plátkový se stopkou, zdvojený
ano
ne
ne

obr.1 - vnitřek masky DM-1 velikosti 0

obr.2 – vnitřek masky DM-1 velikosti 1 a 2

Ochranné masky DM-1 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany v temnu, suchu, v bezprašných prostorách a
při pokojové teplotě. Nejlépe zabalenou v originálním polyetylenovém sáčku, nebo uloženou v brašně, které skladujeme
v nejvíce pěti vrstvách na sobě. Masky by měly být podloženy kartonem, brašny ve více vrstvách na sobě nejméně každý půlrok
překládáme tak aby nejspodnější brašna byla na vrchu. Nejméně jednou za půl roku by měla být lícnice masky DM-1
zkontrolována není-li znečištěná a poškozená, guma není zpuchřelá, jsou-li upínací pásky pružné a neporušené, lícnice stále
pruží a ventilky těsní. Při mírném znečištění se lícnice omyje teplou vodou s přídavkem saponátu, poté se mírně naklouzkuje.
Po každé kontrole by se měl sáček/brašna opatřit štítkem s datem provedení kontroly.
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Při malém natržení lícnice, roztržení páskového upínacího systému, poničení brašny využijeme opravárenských souprav
SOPJ-71 nebo OS-I-CO popřípadě malé opravárenské sady přiložené u OPCH-70 nebo SOO-CO.
1) Natržení lícnice
- poškozené místo (roztržení, prodření apod.) se očistí technickým benzínem (nejméně 1,5 cm přes okraj uvažované
záplaty)
- vyjme se samolepící záplata a odstraní se krycí podložka záplaty, případně se vystřihne záplata potřebné velikosti.
- záplata se přiloží na poškozené místo a oblým předmětem se uhladí tak, aby pod záplatou nezůstala žádná vzduchová
mezera.
POZOR!
Záplata musí přesahovat nejméně 1,5 cm okraj poškozeného místa. Natržený okraj lícnice nebo roztržení větší než 1015 cm se neopravuje – maska se vymění!
2) Roztržení upínacího systému a poničení brašny
- pokud není možné upínací systém nebo brašnu opravit šitím vyměňují se za nové.
- v soupravě SOPJ-71 a OS-I-CO jsou obsaženy náhradní knoflíky k brašnám.

Nejprve se odšroubuje kryt ventilové komory, poté se vyndá deska s prvním vydechovacím ventilkem a těsněním, poté je
možno vytáhnout válcovou vložku s druhým vydechovacím ventilkem. Vdechovací ventilek se nachází na konci ventilové
komory. Při zpuchření ventilku nebo těsnění je dobré ho vyměnit za nový. Dbáme na správné nasazení a čistotu ventilků i na
dotažení krytky ventilové komory.

obr.3-6 - rozborka a sborka masky DM-1

obr.7 - vnitřní části ventilové komory
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U masky neprve provedeme kontrolu neporušenosti a vydesinfikování vnitřní stěny lícnice. Na konec se uvolní pásky upínacího
ústrojí, na vrapovou hadici se našroubuje otevřený filtr MOF a maska se dítěti nasadí. Upínací pásky dotáhneme tak, aby lícnice
na obličeji dítěte dobře těsnila, ale zase ne příliš, aby tlak lícnice na hlavu dítěte nevyvolával nepříjemné stavy. Uvazovací
tkanice se dítěti zavážou za hlavou, aby dítě nemohlo masku samovolně sejmout. Na nasazenou masku nasadíme dítěti čepici
nebo kapuci. U dětí, které mají nasazeny ochranné masky, je zapotřebí neustálý dozor dospělé osoby, která děti sleduje,
zabrání jim, aby masky samovolně snímaly a snaží se je v maximální možné míře zabavit a tím odpoutat jejich pozornost od
ztížené situace.

Děti většinou nutnost nácviku a používání ochranných masek nechápou. Potíže spojené s pobytem v masce u nich vyvolávají
nepříjemné pocity a často i strach. Proto je zapotřebí v rámci nácviků děti s používáním ochranné masky seznamovat
postupně, nejlépe formou hry (hra na slona, kosmonauta, potápěče, hasiče apod.). Je vhodné, aby nácviky řídila dospělá
osoba, kterou děti znají a ke které mají důvěru. Ochranná maska se nasadí nejdříve nejodvážnějšímu jedinci, ostatní děti jej
pak brzy začnou napodobovat. Z počátku není žádoucí nechávat dětem masku déle než 5 až 10 minut. Dozor musí děti dobře
sledovat, aby si vzájemně nesmačkávaly vrapové hadice nebo neucpávaly vstupní otvor filtrů. Při rýmě, slzení a větším slinění
výměšky odtékají ventilovou komorou a nepůsobí dítěti podstatné potíže.

obr.8-11 - nasazování masky dítěti

Dospělá osoba přistoupí k dítěti zezadu, masku vyjme z brašny a obě ruce obrácené dlaněmi k sobě a palci nahoru vloží pod
boční a spodní pásky upínacího ústrojí. Upínací ústrojí lícnice rukama roztáhne a přes hlavu dítěte nasadí spodní část lícnice
(bradní prohlubní) na bradu dítěte. Přetáhneme upínací ústrojí dítěti přes hlavu tak, aby se dokonaly
vypnuly čelní upínací pásky a týlní destičku stáhneme do týlu dítěte. Upravíme lícnici dítěti na obličeji,
dle potřeby zahrneme pod lícnici vlasy a přiměřeně přitáhneme nejprve spodní a potom boční upínací
pásky. Zajistíme upevnění masky zavázáním uvazovacích tkanic za hlavou dítěte na pevnou smyčku.
Upravíme správnou polohu hadice a filtru s brašnou i zavěšení brašny. Neklidné nebo bránící se dítě
je možno přidržet koleny, nebo je zepředu přidržuje druhá osoba. Děti s nasazenými ochrannými
maskami se přesunují zásadně jen pod dohledem dospělé osoby. Pokud při přesunu dojde k zamoření
povrchu masky dítěte, je třeba mu provést částečnou speciální očistu (bez sejmutí masky). Stejně tak
je ji třeba provést v případě zamoření před sejmutím ochranné masky. Částečnou speciální očistu
povrchu lícnice před snímáním masky provádí dospělá odoba jen v nezamořených prostorech.
Po sejmutí masky je zapotřebí dítěti omýt obličej a podat mu potřebné občerstvení.
obr.12 - dítě s nasazenou maskou DM-1
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Ochranná maska chrání pouze obličejovou část před účinky škodlivých látek. Některé škodlivé látky jsou však kapalného
skupenství a mohou pronikat oděvem i obuví a při styku s pokožkou vyvolat závažná onemocnění. Jedná se zejména o látky
zpuchýřující a nervově-paralytické. Před výpary těchto látek chrání člověka ochranná maska, ale ostatní části těla zůstávají
nechráněné. Proto je třeba zabránit přístupu těchto kapalných otravných látek k pokožce. Pomůcky, kterými chráníme ostatní
části těla nesmějí propouštět žádnou kapalinu i při dlouhodobém působení. V dnešní době tuto podmínku výtečně splňují
výrobky z různých umělých hmot, zejména z polyetylénu a PVC. Výborně se osvědčila pláštěnka do děště s kapucí, která
ochrání většinu povrchu těla. Musí však být dostatečně dlouhá, aby přesahovala přes gumové boty, které chrání nohy. Pokud
je pláštěnka kratší, nastavíme ji pruhem polyetylénové fólie o rozměrech asi 50x70 cm, kterou můžeme k pláštěnce přišít, nebo
upevnit přímo na tělo pomocí gumy pod pláštěnkou. K ochraně rukou používáme polyetylenové sáčky (dostatečné tlouštky, ne
mikroten!) přiměřené velikosti, které připevňujeme přes zápěstí gumovými smyčkami. K utěsnění kolem krku, rukávů a v pase
použijeme vhodně upravené gumové smyčky nebo kousek provázku či tkanice. Nejlépe se však osvědčily smyčky potřebné
délky z prádlové gumy, které pouhým přetažením utěsní pláštěnku, mají velkou životnost a snadno a rychle se sundavají
odpadá tedy rozvazování uzlů a podobně.

Hned od začátku vedeme děti k tomu, aby měly všechny potřebné pomůcky před sebou
přehledně uspořádány. Textilní obal se závěsnou tkanicí (pokud nemáme brašnu dětské
ochranné masky, používáme bavlněný vak na „tělocvik“) slouží k uložení ochranného filtru,
aby tento svojí tíhou nezpůsoboval při pohybu uvolňování ochranné masky. Závěsná tkanice
textilního obalu je zavěšena šikmo přes pravé rameno na levý bok.
Postup nácviku:
Nasadit ochrannou masku, do uší vsunout vatové tampóny. Ruce chránit polyetylenovými sáčky,
utěsnit gumovými smyčkami. Obléknout a zapnout pláštěnku, vsunout filtr do brašny masky
na určené místo (na gumové podložky) nebo do textilního obalu a závěsnou tkanici přetáhnout
přes hlavu. V případě potřeby prodloužit igelitovou pláštěnku fólií, kterou podsuneme pod pláštěnku.
Pláštěnku utěsníme v pase, kolem krku a rukávů gumovými smyčkami. Jako poslední obujeme gumové boty.
Při tomto nácviku je třeba vyžadovat od dětí maximální kázeň, nácvik provádět postupně a okamžitě odstraňovat případné
chyby. Je vhodné vést děti k vzájemné pomoci při nácviku.

Dbáme zejména na to, aby kapky otravných látek, které případně ulpěly na improvizovaných prostředcích nebyly přenášeny na
svrchní oděv.
Proto musíme přesně dodržovat jednotlivé body pracovního postupu:
Vyjmout ochranný filtr z brašny nebo textilního obalu, odložit brašnu nebo textilní obal ochranného filtru a pláštěnku. Odložit
gumové boty a sejmout a odložit ochrannou masku. Odložit polyetylénové sáčky chránící ruce a vyjmout z uší vatové tampony.
Nácvik jednotlivých činností provádíme fázovitě, vždy až po zvládnutí předchozího pracovního postupu. Přestože jde o složité
pracovní úkony, je jejich správné zvládnutí dětmi už v mateřské školce možné. Vyžaduje to však svědomitý a pečlivý přístup
dospělé osoby, její osobní příklad a zaujetí.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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