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Povzetek
Diplomska naloga z naslovom Rešitve za enostavno in intuitivno nudenje prve pomoči
se ukvarja z oblikovanjem prenosnega seta za prvo pomoč, ki je namenjen predvsem
izobraževalnim ustanovam, kot so vrtci, šole, srednje šole, šole s posebnimi potrebami
ipd.
V prvem delu diplomske naloge je v raziskovalno analitični fazi zaobsežen kratek
pregled zakonov, obstoječih rešitev in vsebine kompletov za prvo pomoč, ki se v nadaljnji
poglobljeni uporabniški analizi osredotoči na uporabo kompleta prve pomoči znotraj
izobraževalnih ustanov. V drugem delu je v konceptualni fazi prikazan proces iskanja
rešitve, ki bi izpolnjevala postavljena oblikovalska izhodišča. Končna rešitev, ki rešuje
probleme, identificirane v raziskovalno analitični fazi, je temeljito opisana in predstavljena
z vizualizacijami, fotografijami in tehničnimi načrti.
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Abstract
The thesis Solutions for Simple and Intuitive Providing of First Aid deals with the design
of a portable first aid kit, intended particularly for educational establishments, such as
kindergartens, primary and secondary schools, special education schools, etc.
The research and analytical phase of the thesis consists of a short overview of applicable
laws, existing solutions and contents of first aid kits. The following in-depth user analysis
focuses on the use of first aid kits within educational institutions. The second part
consists of the conceptual phase, which presents the solution finding process in order
to fulfill set design starting points. The final concept, which addresses the problem
identified in the research and analytical phase, is described and displayed in detail with
visualizations, pictures and technical drawings.
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1 Uvod
Učinkovito izvajanje prve pomoči lahko v kriznih trenutkih rešuje življenja, zato sem svojo
diplomsko nalogo posvetil raziskavi postopka in pripomočkov za nudenje prve pomoči.
Poskušal sem ugotoviti, kako ljudje pristopamo k samemu procesu in kje naletimo na
težave, ki nam proces otežujejo.
Podrobneje sem analiziral komplete za prvo pomoč, saj sem menil, da je v to področje
mogoče implementirati številne oblikovalske rešitve, ki bi izboljšale uporabniško izkušnjo
in učinkovitost nudenja prve pomoči. S poglobljeno analizo na področju nudenja prve
pomoči v kontekstu izobraževalnih ustanov sem se odločil oblikovati prenosni set za
prvo pomoč. Ta ustreza specifičnim potrebam šol in rešuje problematiko improviziranih
kompletov prve pomoči, ki jih delavci trenutno uporabljajo. Produkt sem izboljšal na
področju preglednosti, prenosljivosti in z vidika uporabniške izkušnje.
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2 Raziskovalno analitična faza
2.1 Prva pomoč
“Prva pomoč je neposredna in takojšnja zdravstvena oskrba poškodovanega, nenadno
obolelega ali zastrupljenega na kraju dogodka, kar je državljanska in moralna dolžnost
posameznika.” 1
Prva pomoč omogoča, da poškodovanec čim prej pride do potrebne zdravniške pomoči.
Nudi se na kraju nesreče, kjer se s pomočjo improviziranih sredstev, ki jih najdemo v
okolici nesreče, potrudimo oskrbeti nastalo poškodbo. Prva pomoč je potrebna tudi
takrat, ko življenje ni ogroženo, saj se lahko poškodbe razvijejo in povzročijo okužbe ali pa
poznejše zaplete in trajne posledice.2

2.2 Komplet za prvo pomoč
Set za prvo pomoč je komplet sanitetnih pripomočkov, ki so nujno potrebni pri nudenju
prve pomoči in pri oskrbovanju osnovnih poškodb. Vsebina in parametri kompleta za
prvo pomoč so vnaprej določeni z zakonom RS. V Sloveniji zakon razpolaga s tremi
različnimi kompleti: komplet za motoriste, komplet za avtomobiliste in komplet za javne
ustanove.3

1

Prva pomoč, Wikipedia, dostopno na

<https://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_pomoč#cite_note->(3. 3. 2017).
2

Prav tam.

3

Franz KEGGENOFF, Prva pomoč: pomagam prvi, Ljubljana 2006, str. 4.

12

2.3 Pravilnik o kompletu za prvo pomoč
V pravilniku Republike Slovenije so zapisane odločbe, ki predpisujejo ustrezno izdelavo
in rabo kompleta za prvo pomoč. Oblikovanje novih rešitev na področju kompleta za
nudenje prve pomoči je za slovenski trg ustrezno le, če upošteva smernice pravilnikov. V
sledečem poglavju sem s citiranjem členov, ki se neposredno nanašajo na problematiko
mojega diplomskega dela, povzel Pravilnika o kompletu za prvo pomoč za motorna vozila
in za delovna mesta.

2.3.1 Pravilnik o kompletu za prvo pomoč za motorna vozila
3. člen
Komplet za prvo pomoč za motoriste mora vsebovati najmanj4:

4

Zap. št.

Predmet

Št. ks.

1

Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen

2

Kompresa 5 x 5 cm, sterilna

3

Kompresa 10 x 10 cm, sterilna

2

4

Aluplast za opekline 5 x 9 cm, sterilen

1

5

Aluplast za opekline 50 x 60 cm, sterilen

1

6

Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m

1

7

Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm

1

8

Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000)

2

9

Zaščitna folija za umetno dihanje

1

10

Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 μm

1

11

Škarje (z zaobljeno konico)

1

12

Obliž z blazinico 10 x 8 cm

2

13

Obliž 1 cm x 1 m

1

14

Seznam vsebine

1
10

1
Tabela 1: Seznam sanitetnega materiala kompleta za motoriste.

Pravilnik o prvi pomoči, ki spada pod obvezno opremo za motorna vozila, Uradni list RS, št. 106/2004, 3. člen.
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4. člen
Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste mora vsebovati najmanj5:

Zap. št.

Predmet

Št. ks.

1

Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen

3

2

Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen

1

3

Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen

1

4

Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen

1

5

Kompresa 5 x 5 cm, sterilna

6

Kompresa 10x10 cm, sterilna

6

7

Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m

2

8

Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m

1

9

Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm

3

10

Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000)

4

11

Zaščitna folija za umetno dihanje

1

12

Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 μm

1

13

Škarje (z zaobljeno konico)

1

14

Obliž z blazinico 10x8 cm

5

15

Obliž 2x5 cm

1

16

Navodila za nudenje prve pomoči

1

17

Seznam vsebine

1

10

Tabela 2: Seznam sanitetnega materiala kompleta za avtomobiliste.

5

14

Prav tam, 4. člen.

5. člen
“Komplet za prvo pomoč mora biti shranjen v embalaži, ki ščiti
vsebino pred poškodovanjem, nečistočo in vodo. Material, iz
katerega je embalaža izdelana, ne sme vplivati na kakovost
vsebine, ki je shranjena v njej, biti mora odporen proti vplivom
goriv, ki se uporabljajo v motornih vozilih, proti temperaturnim
spremembam in proti vlagi. Če je embalaža izdelana iz materiala,
ki lahko korodira, mora biti zaščitena proti koroziji.
Embalaža mora imeti zadostno trdnost, njeni robovi in ogli ne
smejo biti ostri, ampak zaobljeni. Pokrov mora biti mogoče
zapreti in zavarovati proti nehotenemu odpiranju (lahko tudi s
plombiranjem), pri odpiranju pa ga mora biti mogoče preklopiti do
podlage, na kateri embalaža stoji.
Na pokrovu (zgornjem delu) embalaže mora biti oznaka
proizvajalca in napis »Komplet za prvo pomoč – za motoriste«
oziroma »Komplet za prvo pomoč – za avtomobiliste«.
V skladu s četrtim poglavjem Zakona o Rdečem križu Slovenije
(Uradni list RS, št. 7/93) je na embalaži kompletov za prvo pomoč
prepovedana uporaba znaka Rdečega križa.” 6
6. člen
“Oblika embalaže kompleta za prvo pomoč za motoriste ni
predpisana, ustrezati pa mora obsegu vsebine iz 3. člena
tega pravilnika. Lahko je izdelana iz impregniranega oziroma
plastificiranega platna.
Embalaža kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste mora biti
izdelana iz trdnejšega materiala. Imeti mora obliko škatle z
zunanjimi merami tlorisa 255 mm ± 2 mm x 166 mm ± 2 mm,
njena višina v zaprtem stanju pa mora biti 80 mm ± 2 mm. Pokrov
lahko prekriva stranske stene (15 mm ± 1 mm) in ima lahko
6

Prav tam, 5. člen.

največje mere 264 mm ± 3 mm x 175 mm ± 3 mm. Debelina stene
ne sme presegati 3 mm.” 7
7. člen
“Odpornost embalaže proti gorivu se ugotavlja tako, da se na
površino embalaže (ali vzorca materiala) nanese ločeno 10 ml
neosvinčenega bencina in dizelskega goriva. Po šestih urah se
vizualno preveri stanje. Na površini ne sme biti opaznih nobenih
sprememb. Odpornost proti temperaturnim spremembam se
ugotavlja tako, da se embalažo trikrat zaporedoma drži po 2 uri na
temperaturi –25 °C ± 2 °C in nato na temperaturi 80 °C ± 2 °C. Po
ohladitvi na 20 °C ± 2 °C se vizualno preveri stanje. Na embalaži
ne sme biti opaznih nobenih sprememb. Odpornost embalaže
kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste je treba preskusiti še
glede trdnosti in tesnosti. Odpornost proti padcem se ugotavlja
tako, da se tri kose embalaže pri sobni temperaturi (20 °C ± 2 °C)
napolni z 1.5 kg polietilenskega granulata in zapre. Nato se vsak
tak kos spusti z višine 80 cm na podlago tako, da pade nanjo z
vso svojo spodnjo površino. Nato se tri druge kose embalaže
pripravi na enak način in ohladi na temperaturo –25 °C ± 2 °C
ter pusti na tej temperaturi 24 ur, nakar se po segretju na sobno
temperaturo (20 °C ± 2 °C) opravi enak preskus s prostim padom.
Po teh preskušanjih na embalaži ne sme biti poškodb.
Tesnost zaprte embalaže se preskuša po standardu SIST EN
60529:1997. Pri tem preskusu se vsebina ne sme zmočiti.
Vzorec embalaže mora biti preskušen v preskusnem laboratoriju,
akreditiranem za tovrstna preskušanja.” 8

7

Prav tam, 6. člen.

8

Prav tam, 7. člen.
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8. člen
“Vsebina mora biti v embalaži zložena tako, da se pri odprtem
pokrovu in nagibu embalaže do 30 °C, ne raztrese iz embalaže.” 9
9. člen
“Seznam vsebine in navodilo za nudenje prve pomoči morata biti v
slovenskem jeziku.
V seznamu vsebine mora biti na prvem mestu napisan napotek,
da je treba vsak porabljen ali manjkajoči del takoj nadomestiti. Kot
navodilo za nudenje prve pomoči se uporabi zloženka »Najnujnejši
ukrepi prve pomoči, navodila za laike«, ki jo izdaja Rdeči križ
Slovenije, oziroma drugo strokovno verificirano navodilo.”
10. člen
“Komplet za prvo pomoč mora biti higiensko vzdrževan,
zahtevani sterilni materiali pa v nepoškodovani zaprti embalaži
in z veljavnim rokom uporabe ter nazivom in ostalimi podatki v
slovenskem jeziku.”10

2.3.2 Pravilnik o kompletu za prvo pomoč za delovna
mesta
3. člen
“Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem
mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev,
usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo
potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč. “ 11
“Delodajalec določi število delavcev, usposobljenih za izvajanje
prve pomoči, in potreben material ter opremo za prvo pomoč,
upoštevaje nevarnosti na delovnem mestu in v delovnem
procesu, organizacijo delovnega procesa, število zaposlenih
delavcev, število posebno ogroženih delavcev v delovnem
procesu, število delovnih izmen in krajevno ločenih enot,
pogostost poškodb pri delu in oddaljenost najbližje službe
medicinske pomoči. “ 12
“Pri določitvi števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve
pomoči in materiala in opreme za prvo pomoč, delodajalec
upošteva tudi število drugih oseb, ki so običajno navzoče v
delovnem procesu.” 13
4. člen
“Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu vsaki
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en
11

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem

mestu, Uradni list RS, št. 136/06, 3. člen.
9

Prav tam, 9. člen.

12

Prav tam.

10

Prav tam, 10. člen.

13

Prav tam.

16

delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.” 14
“Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod
pri delu, zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za
izvajanje prve pomoči.” 15
Zap. št.

Predmet

Št. ks.

1

povoj za prvo pomoč vrste 1

5

2

povoj za prvo pomoč vrste 2

2

3

krep povoj 8 cm x 5 m

5

4

krep povoj 10 cm x 5 m

2

5

povoj iz mula 6 cm x 4 m

5

6

obliž z blazinico 10 x 4 cm

5

7

obliž z blazinico 10 x 8 cm

5

8

sanitetna vata 100g

5

9

trikotna ruta

1

10

lepilni trak 2 cm x 1 m

5

11

lepilni trak 2 cm x 5 m

1

12

sterilni zloženec 5 x 5 cm –16 sl

1

13

sterilni zloženec 10 x 10 cm

5

14

vpojna sterilna gaza 0,4m

5

15

vpojna sterilna gaza 0,8m

1

16

varnostne sponke

1

17

škarje z zaobljeno konico

5

18

prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 60 cm

1

19

komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm

1

20

rokavice iz lateksa

5

21

priročnik o prvi pomoči

1

22

pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu

1
Tabela 3: Seznam sanitetnega materiala kompleta za javne ustanove.

14

Prav tam, 4. člen.

15

Prav tam, 5. člen.

17

6. člen
“Delodajalec mora zagotoviti, da je na vsakih 50 zaposlenih
delavcev oziroma na vsako delovno enoto na razpolago vsaj ena
omarica za prvo pomoč.
Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja
izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, zagotoviti, da
je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno
enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
Delodajalec mora zagotoviti, da je v omarici za prvo pomoč vedno
ta sanitetni material.” 16
7. člen
“Kadar iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek
poškodb, delodajalec na predlog pooblaščenega zdravnika
zagotovi poleg vsebine omarice za prvo pomoč tudi drug sanitetni
material, sredstva in opremo.” 17
8. člen
“Delodajalec mora zagotoviti, da je omarica za prvo pomoč na
lahko dostopnem mestu in vedno na razpolago in da se vsebina
omarice sproti dopolnjuje z veljavnim sanitetnim materialom.
Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, količina,
datum, uporabnik) se zapiše. “ 18

16

Prav tam, 6. člen.

17

Prav tam, 7. člen.

18

Prav tam, 8. člen.

18

2.4 Analiza vsebine kompleta za prvo pomoč
Povoj za prvo pomoč
Je sredstvo za obvezovanje ran. Je sterilen in blazinico za rano in povoj. Prvi povoj
je na voljo v različnih velikostih. Primeren je predvsem za oskrbo krvavečih ran in za
kompresijsko obvezo pri nevarnih krvavitvah. Uporabljamo ga lahko na vseh delih
telesa.19

Povoj iz mula
Povoj je iz mula narejen trak, ki se uporablja za obvezovanje ran, ki so predhodno
ustrezno zaščitene. Najbolj je primeren za uporabo na rokah in nogah poškodovanca.20

Krep povoj
Je elastičen povoj, ki se uporablja za tesno obvezovanje ran, ki jih prej pokrijemo s
sterilno kompreso. Prednost pred navadnim povojem iz mulja je ta, da lahko rano tesneje
povijemo in s tem zaustavimo krvavitve. 21

Obliž z blazinico
Najpogosteje se uporablja za oskrbovanje manjših ran, kot so odrgnine, vreznine in
manjše krvavitve. Sestavljen je iz samolepilnega traku in sterilne blazinice, ki zaustavi
krvavitev in ustrezno zavaruje rano. 22

19

KEGGENOFF 2006, op. 8, str. 86.

20

Prav tam, str. 82.

21

Prav tam, str. 82.

22

Prav tam, str. 81.

19

Sanitetna vata
Uporabljamo jo za čiščenje okolice ran. Ni primerna za direkten kontakt z rano, saj lahko
v rani pusti vlakna in delčke vate, kar lahko slabo vpliva na proces celjenja ran.

Trikotna ruta
Trikotna ruta je vsestransko uporaben pripomoček. Ni sterilna, temveč je primerna za
pritrditev obvez in imobilizacijo zlomov kosti. S trikotno ruto lahko povežemo obveze na
roki, nogi, kolenu ali glavi. Tudi pri večjih poškodbah lahko uporabimo ruto, saj lahko ud z
njo popolnoma zaščitimo in imobiliziramo.23

Lepilni trak
Uporabljamo ga za pritrditev oz. fiksiranje povojev, zložencev in ostalega sanitetnega
materiala. Ni primeren za direktno zaščito rane.

Sterilni zloženec
Razne poškodbe z veliko površino in tudi poškodbe, ki jih je potrebno lahkotno pokriti
(npr. odprte trebušne poškodbe ali poškodbe glave), oskrbimo s sterilnim zložencem.
Pritrdimo jih z lepilnimi trakovi, povoji iz mula ali trikotnimi rutami.24
Vpojna sterilna gaza
Z vpojno sterilno gazo pivnamo kri in odstranjujemo umazanijo iz rane, preden jo
oskrbimo in povijemo.

23

Prav tam, str. 84.

24

Prav tam, str. 82.
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Prvi povoj za opekline kompresa
Je enak običajnemu prvemu povoju z razliko, da ima namesto sterilne blazinice kompreso za opekline, ki je prevlečena z aluminijasto folijo, ki preprečuje, da bi se rane, ki so nastale zaradi opeklin, prilepile na gazo.

Kompresa za opekline
Kompresa za opekline je izdelana iz tkanine, na katero je prilepljena tanka aluminijasta plast, ki preprečuje, da bi se opečene rane prilepile na kompreso. Uporabljamo jo za
zaščito opečenih delov kože. Na telo jo fiksiramo s pomočjo povojev, lepilnih trakov ali
trikotne rute.

Rokavice iz lateksa
Obvezen pripomoček, ko oskrbujemo rane ali katerekoli druge poškodbe, saj onemogočajo prenos bakterij iz rok na poškodovan del telesa in s tem preprečujejo možne infekcije.

Škarje z zaobljeno konico
Obvezna oprema vsakega seta za prvo pomoč. Uporabljajo se za razrez povojev, obližev,
trakov in ostalega sanitetnega materiala. Uporabno tudi za razrez oblačil zaradi lažjega
dostopa do rane.
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2.5 Pregled obstoječih rešitev
2.5.1 Lokalni trg
V sledečem poglavju je predstavljen kratek pregled kompletov za prvo pomoč. S
pregledom ponudbe slovenskega tržišča sem analiziral konkurenčne produkte in
morebitne možnosti za izboljšavo. Pri pregledu globalnega trga sem se poglobil v
komplete prve pomoči, ki se od številnih drugih razlikujejo po tem, da probleme rešujejo
na pameten in inovativen način. Slednji so mi postavili zgled pri načrtovanju izdelka.

Podjetje Konstill
Konstill je slovensko podjetje, ki se ukvarja s prodajo in izdelavo avtomobilske opreme,
avtomobilskih sijalk, gumijastih in tekstilnih avtomobilskih preprog. Izdelujejo in
sestavljajo tudi komplete prve pomoči za motoriste in avtomobiliste. Proizvajajo jih po
različnih standardih.25
Podjetje Tosama
Tosama je tovarna sanitetnega materiala. Na začetku se je ukvarjala izključno s proizvajanjem vate in vsakovrstnih obvez. Kasneje so proizvodnjo razširili in začeli izdelovati
ves sanitetni material. V Sloveniji je največje podjetje, ki se ukvarja z izdelavo sanitetnega
materiala, zato lahko njene produkte najdemo v vseh bolnišnicah, ambulantah, lekarnah.
Tržijo tudi manjši spekter medicinskih pripomočkov. Po standardih Republike Slovenije
proizvajajo tudi komplete za prvo pomoč. 26

25

Konstil d. o. o., Komplet za prvo pomoč, dostopno na

<http://www.konstill.si/sl/avto-oprema/42-komplet-za-prvo-pomoc-za-avtomobiliste-in-motoriste> (24.4.2017).
26

Tosama, O Tosami: predstavitev podjetja, 2018, dostopno na

<https://www.tosama.si/o-tosami> (2.6.2018)
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Slika 1: Osebni komplet za prvo pomoč.

Slika 2: Moja domača prva pomoč.
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Komplet za prvo pomoč za motoriste
Izdelan je v skladu s pravilnikom »Pravilnik
o kompletu za prvo pomoč, ki spada v
obvezno opremo motornih vozil« - Uradni list
RS 106/2004.27

Slika 3: Komplet za prvo pomoč za motoriste.

Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste
Izdelan je v skladu s pravilnikom »Pravilnik
o kompletu za prvo pomoč, ki spada v
obvezno opremo motornih vozil« - Uradni list
RS 106/2004.28
27

Tosama, Kompleti prve pomoči, 2018, dostopno na

<https://www.tosama.si/104_Medicinski-izdelki/prva-pomoc2/kompleti-prve-pomoci> (2.5.2018)
28

24

Prav tam.

Slika 4: Komplet za prvo pomoč zaavtomobiliste.

Kovček za prvo pomoč
Vsebuje osnovne pripomočke za nudenje
prve pomoči poškodovancem na delovnem
mestu. Izdelan je iz trpežne plastike,
odporne proti udarcem in spremembam
temperature, ki ga s posebnim nosilcem
lahko pritrdimo na steno. Ob uporabi
ga preprosto snamemo. Kovček je
razdeljen na dva dela, prekrita z akrilnim
steklom, in tako nudi dobro preglednost
nad sanitetnim materialom, ki je v njem.
Kovček in oprema v njem sta izdelana
v skladu s Pravilnikom o organizaciji,
materialu in opremi za prvo pomoč na
delovnem mestu.29

Slika 5: Kovček za prvo pomoč Tosama, zaprt.

Slika 6: Kovček za prvo pomoč Tosama, odprt.

29

Prav tam.
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Omarica za prvo pomoč
Omarica za prvo pomoč je izdelana
iz krivljene pločevine. Zapira se s
ključavnico. Notranjost je razdeljena s
tremi pločevinastimi policami, na katerih
je razporejen sanitetni material. Omarica
in njena vsebina sta izdelani v skladu
s Pravilnikom o organizaciji, materialu
in opremi za prvo pomoč na delovnem
mestu.30
Slika 7: Omarica za prvo pomoč Tosama.

Nahrbtnik za prvo pomoč
Nahrbtnik iz 100 % poliestra, zato je
notranjost dobro zaščitena pred zunanjimi
vplivi. Material je z elastikami pregledno
razdeljen na dva dela. Na nahrbtniku
so prišiti pasovi za pripenjanje dodatne
opreme. Zaradi prenosljivosti je primeren
zunanjo uporabo.31

Slika 8: Nahrbtnik za prvo pomoč Tosama.
30

Prav tam.

31

Prav tam.
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2.5.2 Globalni trg
Cederroth
Cederroth je dinamično švedsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo
izdelkov za osebno in zdravstveno nego. Izdeluje tudi komplete
za prvo pomoč, ki se s svojimi pametnimi inovacijami ločijo od
ostale konkurence. Proizvajajo fiksne in prenosne komplete prvih
pomoči, poleg katerih ponujajo različne module in dopolnila, s
katerimi lahko komplet izboljšamo in dopolnimo glede na lastne
potrebe.
Cederroth First Aid Stations
Cedderoth First Aid Stations so fiksne omarice s potrebščinami za
prvo pomoč. Primerne so za delovna in privatna okolja. Ponujene
so v različnih velikostih in konfiguracijah, ki jih izberemo glede
na naše potrebe. Odlikujejo se z dobro razporeditvijo sanitetnega
materiala in intuitivnimi rešitvami, ki nam lajšajo nudenje
prve pomoči. Zaščitna vrata so izdelana iz visokokakovostne
transparentne plastike, ki vsebino ščiti. Hkrati nam omogoča
dober pregled. V omarici so namensko puščeni prazni prostori,
ki omogočajo, da opremo prilagodimo svojim potrebam. Obliži,
ki jih potrebujemo, so največkrat shranjeni v posebnem predelu,
do katerega lahko dostopamo, ne da bi prišli v stik z ostalim
sanitetnim materialom in ga tako potencialno umazali in okužili.
Celotna omarica je dobro pregledna, zato lahko hitro ugotovimo,
kaj v njej manjka in kaj je potrebno dopolniti ali zamenjati.
Ponujajo tudi omarice, ki so prilagojene določenemu tipu poškodb,
ki se v specifičnih delovnih okoljih pogosteje pojavljajo. 32
32

Slika 9: Cederroth First Aid Station.

Orkla care AB, Stations, dostopno na

https://www.cederroth.com/product-category/assortment/stations/ (3.5.2017)
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Cederroth First Aid Kits
Cederroth prenosni seti za prvo pomoč
obstajajo v štirih različnih velikostih.
Med seboj se razlikujejo po naboru in
obsegu sanitetnega materiala. Lahko se
jih namesti na zid, tako da imajo vlogo
omarice s prvo pomočjo. Mehanizmi
za odpiranje so enostavni in robustni.
Notranjost je dobro razporejena in
organizirana, kar nam omogoča intuitivno
rabo v kriznih situacijah. Celoten set je
izdelan iz robustnih in trpežnih materialov,
zato raba v zahtevnih pogojih ni
problematična. 33

33

Slika 10: Cederroth First Aid Kit XL.

Orkla care AB, First aid kits, dostopno na

<https://www.cederroth.com/product-category/assortment/firstaidkits/> (5.5.2017).
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Slika 11: Cederroth First Aid Kit XL, odprt.

Slika 14: Cederroth First Aid Kit S.

Slika 12: Cederroth First Aid Kit M.

Slika 13: Cederroth First Aid Kit M, odprt.

Slika 15: Cederroth First Aid Kit S, odprt.
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Flight Level 220
Flight Level 220 je podjetje, ki se od drugih
tovrstnih proizvajalcev loči po kompletih za
prvo pomoč, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najstrožjim letalskim standardom.
Ponašajo se z robustno konstrukcijo in
izborom trpežnih materialov. Oblikovani so
za letala, a se uporabljajo v vseh ekstremnih in nepredvidljivih okoljih.34
Survival First Aid Kit
Survival First Aid Kit je avstralsko podjetje,
ki proizvaja komplete prve pomoči, prilagojene prav za avstralske razmere. Razvili so
devet produktov različnih konfiguracij, ki
so prilagojeni različnim načinom uporabe
in možnim scenarijem. Sanitetni material
je razdeljen na različne module, ki se lahko prilagajajo glede na specifične potrebe
uporabnika. Ves material je v kompletu pregledno razporejen in opremljen s pripisi in
različnimi barvami, ki olajšajo izbiro pravilnega produkta v krizni situaciji.35

34

Slika 16: FL220 Survival Kit.

Flight level 220, Products, , dostopno na

<http://www.fl220.com> (6.5.2017).
35

Survival emergency solutions, First aid kits,

dostopno na <https://www.survivalfirstaidkits.net.au/shop/
first-aid-kits> (6.5.2018).
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Slika 17: Survival First Aid Kit.

Advanture Medical Kits
To je podjetje, ki se ukvarja s proizvajanjem visokokakovostnih
kompletov za prvo pomoč. Namenjeni so zahtevnim uporabnikom,
ki opravljajo svoje delo v ekstremnih pogojih. Prednost njihovih
kompletov je ta, da so izdelani iz visokokakovostnih materialov, ki
dobro zavarujejo vsebino pred zunanjimi vplivi. Sanitetni material
je pametno organiziran in dobro pregleden, ko je torba odprta.36
First Aid 2.0 Concept
First Aid 2.0 je koncept kompleta za prvo pomoč. Poudarek
koncepta ni na vsebini in razdelitvi sanitetnega materiala,
temveč interaktivni površini, ki uporabnika vodi skozi proces
nudenja prve pomoči. Glavna funkcija je osvetljen rdeči križ, ki
je hkrati tudi zaslon na dotik, ki nas z enostavnimi in celovitimi
navodili popelje skozi postopek nudenja prve pomoči na najbolj
učinkovit možen način. Zaradi osvetljenega ekrana set za prvo
pomoč lažje najdemo v temi. Uporabljamo ga lahko tudi kot
svetilo. Ko je pospravljen in pritrjen, se mu baterije polnijo. Ko
ga snamemo, pošlje klic v krizni center in preklopi napajanje na
litijev akumulator, ki lahko v stanju pripravljenosti zdrži vse do
šest mesecev. Set ves čas oddaja tudi GPS signal, kar reševalcem
olajša iskanje kraja nesreče.37

Slika 19: First Aid 2.0 Concept..
36

Tender corporation, Medical kits, dostopno na <http://www.adventuremedicalk-

its.com/medical-kits.html> (6.5.2017).
37

Ying Hern POW, First aid 2.0 (Red dot design award 2011), 2011, dostopno na

<https://www.behance.net/gallery/988771/First-Aid-20> (6.5.2017).
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2.6 Ergonomska analiza
Raba kompleta za prvo pomoč je
učinkovitejša, če je komplet oblikovan
skladno z ergonomskimi parametri. V
sledečem poglavju sem raziskal kakšne so
omejitve delovnega območja rok in kako jih
lahko vključim v končno rešitev.

2.6.1 Motorično delovno območje rok
Z motoričnim delovnim območjem
rok opisujemo, kakšne so zmožnosti
funkcioniranja roke v prostoru. Na
posameznikovo motorično delovanje
vplivajo različne lastnosti posameznika
(starost, spol, etičnost, oviranost), oblačila
in oprema, položaj telesa, vrsta prijema,
teža bremena in prisotnost ovir. Radij
normalnega dosega je dobra dolžina
podlahti, radij maksimalnega dosega
pa dolžina roke. Z nagibom telesa lahko
človek poveča radij dosega.38

Slika 20: Prikaz motoričnega delovanja rok..

38 KERMAVNAR, Tjaša in Metoda DODIČ-FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka: ilustrirani učbenik iz ergonomije 1. del,
Ljubljana 2013, str. 74.
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2.6.2 Navpično delovno območje rok
Višina delovne površine omogoča
sproščeno držo ramen, zato se nahaja med
višino stegen in akromialno površino. Za
lahka opravila postavimo delovno površino
v višino komolcev oz. nekaj centimetrov
pod njo. Za fizično naporno delo ali zelo
natančno delo se kriteriji določanja višine
spremenijo. Natančna dela zahtevajo
dobro vidno ostrino, zato pomaknemo
delovno površino bližje očem. Razdalja
od oči je pogojena z velikostjo predmeta,
ki ga gledamo. Pri težkem fizičnem delu
se delovna površina zaradi nenatančnega
dela pomakne pod komolčno višino.39

Slika 21: Prikaz navpičnega delovanja rok..

39

Prav tam, str. 74.
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2.6.3 Vodoravno delovno območje
Vodoravno delovno območje ločimo na
navadno in maksimalno. Navadno delovno
območje omejuje delo roke, dokler nam je
še udobno. V takšnem primeru sta obe roki
pravokotno skrčeni. Večino gibanja izvaja
podlaket, rame pa mirujejo. Maksimalno
delovno območje omejuje maksimalen
doseg iztegnjene roke.40

Slika 22: Prikaz vodoravnega delovnega območja..

Komplet za prvo pomoč mora biti oblikovan tako, da uporabnik v dani situaciji z najmanj
napora, čim bolj učinkovito nudi prvo pomoč. Večino dela uporabnik opravi z rokami, zato
je pomembno, da je komplet prilagojen delovnemu območju rok. Končni produkt mora bit
oblikovan tako, da z majhno težo, dobrim prijemom in udobnim načinom nošenja čim manj
vpliva na motorično delovanje rok. Delovna površina priprave materiala se nahaja v višini
komolcev, saj lahko tako uporabnik z manj napora natančneje pripravi sanitetni material.
Material je razdeljen tako, da je dosegljiv v radiju pravokotno skrčene roke, saj je zaradi
tega uporabnik razbremenjen in posledično hitrejši in natančnejši.

40

34

Prav tam, str. 75.

2.7 Analiza vizualne identitete

2.7.1 Simboli
Za označevanje kompleta prve pomoči se
uporablja piktogram enakostraničnega
križa. Navadno je centriran na sredini
ploskve. Občasno se poleg križa uporablja
tudi pripis First Aid oz. First Aid Kit za lažje
razumevanje in prepoznavanje.41

2.7.2 Barvna shema

Slika 23: ISO simbol prve pomoči.

Slika 24: Simbol Rdečega Križa.

Slika 25: Simbol zvezde življenja.

Slika 26: Simbol civilne zaščite.

Na trgu je mogoče zaslediti komplet prve
pomoči v številnih barvnih kombinacijah.
Mednarodna barvna kombinacija
kompleta za prvo pomoč je bela na temno
zeleni podlagi. Pogosto lahko opazimo
tudi belo modro kombinacijo in rdeče
belo kombinacijo, ki predstavlja barve
rdečega križa. Raba slednje v Sloveniji ni
dovoljena.42

41

First aid kit, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit> (17. 2. 2018).
42

Prav tam.
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2.8 Anketni uprašalnik

Slika 27: Graf lokacije nudenja prve pomoči.
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Pri splošni uporabniški analizi sem
hotel dobiti občutek, v kakšni meri ljudje
uporabljajo komplet za prvo pomoč in
kakšne so njihove izkušnje. Anketiral sem
53 ljudi, starih med 18 in 60 let. Postavil
sem jim splošna vprašanja, ki se dotikajo
rabe kompleta za prvo pomoč, sanitetnega
materiala in poškodb, ki so jih oskrbovali.
Pridobljene informacije so mi dale vpogled,
kakšne poškodbe največkrat oskrbujemo,
kje se zgodijo in kakšen sanitetni material
uporabimo, kar mi je pomagalo pri nadaljnji
usmeritvi v raziskovalno analitični fazi.
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Slika 28: Graf vrste kompleta prve pomoči.
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Slika 29: Graf uporabe sanitetnega materiala.
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Slika 30: Graf vrste poškodb.







KĚƌŐŶŝŶĂ

sƌĞǌŶŝŶĂ

KƉĞŬůŝŶĂ

hĚĂƌĞĐ

/ǌƉĂŚ

Ƶůũ

ůŽŵ

WŽƓŬŽĚďĂŶŽŚƚŽǀ

Ϭ

ϱ





ϭϬ


KƐŬƌďĂƐƚĂƌĞƌĂŶĞ

Ϭ







^ƚĞƌŝůŶŝƉŽǀŽũ

<ƌĞƉƉŽǀŽũ

WŽǀŽũŝǌŵƵůĂ

WŽǀŽũǌĂŽƉĞŬůŝŶĞ

KďůŝǎǌďůĂǌŝŶŝĐŽ

^ĂŶŝƚĞƚŶĂǀĂƚĂ

dƌŝŬŽƚŶĂƌƵƚĂ

>ĞƉŝůŶŝƚƌĂŬ

^ƚĞƌŝůŶŝǌůŽǎĞŶĞĐ

sƉŽũŶĂƐƚĞƌŝůŶĂŐĂǌĂ

<ŽŵƉƌĞƐĂǌĂŽƉĞŬůŝŶĞ

aŬĂƌũĞ

sĂƌŶŽƐƚŶĞƐƉŽŶŬĞ

ZŽŬĂǀŝĐĞŝǌůĂƚĞŬƐĂ

ϭϬ



ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϱϬ

ϰϱ



ϲϬ



Z anketo sem dobil vpogled, kje in kako se ljudje poškodujejo
ter kako si pri tem pomagajo. Rezultati so pokazali, da so
najpogostejše poškodbe človeku nenevarne (npr. odrgnina,
vreznina, žulj) in se zgodijo v domačem okolju. Za oskrbovanje
takšnih ran ljudje največkrat uporabijo obliže in zložence, zato jih v
kompletih prve pomoči najprej zmanjka.
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2.9 Poglobljena uporabniška analiza
Kontekst uporabe kompleta prve pomoči v izobraževalnih ustanovah se mi je zdel še
posebej zanimiv. Tu so poškodbe zaradi otroške nerodnosti in povečane aktivnosti
zelo pogoste, vendar niso življenjsko nevarne. Zaradi različnih dejavnosti in dogodkov
se otroci velikokrat poškodujejo zunaj šolskega okoliša in posledično zunaj dosega
kompleta prve pomoči, ki je predpisan za javne ustanove. Prenosni komplet, ki bi ustrezal
takšnim pogojem dela, ne obstaja.
Informacije o vrstah poškodb, sanitetnem materialu, načinu oskrbovanja in okolju, v
katerem se nezgode pripetijo, sem zbiral s poglobljenim intervjujem. Anketirance sem z
v naprej pripravljenimi vprašanji vodil skozi pogovor in si pri tem beležil podatke, ki so se
mi zdeli pomembni za rešitev problema. Tako sem dobil rezultate, ki sem jih lahko med
seboj primerjal. Po končanem predvidenem intervjuju je sledil sproščen pogovor in ogled
inventarja, kar mi je dalo dodaten vpogled v določeno okolje. Pri intervjuju so sodelovale
vzgojiteljice iz dveh različnih vrtcev, tri učiteljice razrednega in tri učiteljice predmetnega
osnovno šolskega pouka, usposobljena delavka za nudenje prve pomoči na osnovni šoli,
šest različnih srednješolskih profesorjev, usposobljena delavka za prvo pomoč na srednji
šoli in učiteljica na šoli s posebnimi potrebami.
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2.9.1 Vrtec

Lokacija

Poškodba

Material

Dodatni material

Igralnica
Dvorišče
Sprehodi

Udarnine
Modrice
Odrgnine

Obliži
Zloženci
Lepilni trak

Razkužilo
Hladni obkladki

udarnine

led, mazilo

lažja poškodba

poškodba

javi bolečino
ne zna ubesediti
učitelj kontrolira

odrgnine

težja poškodba

razkuži zaščiti

pokličejo strarše
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2.9.2 Osnovna šola- razredni pouk

Lokacija

Poškodba

Material

Dodatni material

Učilnica
Hodniki
Igrišče
Športni dnevi

Udarnine
Modrice
Odrgnine
Vreznine

Obliži
Zloženci
Lepilni trak

Razkužilo
Repelant
Hladni obkladki
Pinceta za klope

udarnine

led, mazilo

odrgnine,
vreznine

razkuži
zaščiti

lažja poškodba

poškodba

javi bolečino
učitelj kontrolira

težja poškodba
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oskrbijo rano,
kličejo rešilca

pokličejo
starše

2.9.3 Osnovna šola- predmetni pouk

Lokacija

Poškodba

Material

Dodatni material

Hodniki
Igrišče
Telovadnica
Športni dnevi
Tehnični pouk

Udarnine
Modrice
Odrgnine
Zvini
Izbiti zobje
Vreznine

Obliži
Zloženci
Lepilni trak
Krep povoj
Trikotna ruta

Razkužilo
Repelant
Hladni obkladki
Pinceta za klope

lažja poškodba

poškodba

javi bolečino,
pove kaj je narobe
učitelj kontrolira

poišče usposobljenega
delavca za prvo pomoč

oskrbijo glede na
vrsto poškodbe

izpolnijo formular o
poškodbi

težja poškodba

oskrbijo rano,
kličejo rešilca

pokličejo starše
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2.9.4 Srednje šole

Lokacija

Poškodba

Material

Dodatni material

Telovadnica
Športni dnevi
Okolica šole

Udarnine
Modrice
Odrgnine
Zvini
Izbiti zobje
Izpahi
Krvavenje iz nosu
Vreznine

Obliži
Zloženci
Lepilni trak
Krep povoj
Elastičen povoj
Trikotna ruta

Razkužilo
Repelant
Hladni obkladki

lažja poškodba

poškodba

javi bolečino,
pove kaj je narobe
učitelj kontrolira

oskrbijo glede na
vrsto poškodbe

izpolnijo formular o
poškodbi

težja poškodba
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poišče usposobljenega
delavca za prvo pomoč

oskrbijo rano,
kličejo rešilca

pokličejo starše

2.9.5 Šole s posebnimi potrebami

Lokacija

Poškodba

Material

Dodatni material

Učilnica
Dvorišče
Telovadnica

Udarnine
Modrice
Odrgnine
Vreznine
Izbiti zobje

Obliži
Zloženci
Lepilni trak
Krep povoj
Elastičen povoj
Trikotna ruta

Razkužilo
Repelant
Hladni obkladki

udarnine

led, mazilo

odrgnine,
vreznine

razkuži
zaščiti

lažja poškodba

poškodba

javi bolečino,
učitelj kontrolira

težja poškodba

oskrbijo rano,
kličejo rešilca

pokličejo
starše
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2.10 Opredelitev problema
Pri raziskovalnem delu diplomskega dela
sem se poglobil in dodatno raziskal rabo
prve pomoči v izobraževalnih ustanovah,
saj sem predvidel, da je uporaba povsem
drugačna in odstopa od običajnega načina
nudenja prve pomoči. Zaradi velikih skupin
otrok, povečane aktivnosti in menjav
različnih okolij so tu poškodbe stvar
vsakdanjika. Poškodbe niso hude, vendar
se pojavljajo konstantno, kar spremeni
način uporabe prve pomoči in sanitetnega
materiala v njej. Zaradi omenjenih
posebnosti so zakonsko predpisani
kompleti prve pomoči v takšnem okolju
nezadostni. Delavci zato sami izdelujejo
in sestavljajo improvizirane komplete prve
pomoči, ki bi zadoščali njihovim potrebam,
vendar so tudi ti neorganizirani, nepopolni
in v nekaterih primerih nekoristni.

Slika 31: Prikaz stanja 1.
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Slika 32: Prikaz stanja 2.

Slika 33: Prikaz stanja 3.

Slika 36: Prikaz stanja 6.

Slika 34: Prikaz stanja 4.

Slika 37: Prikaz stanja 7.

Slika 35: Prikaz stanja 5.

Slika 38: Prikaz stanja 8.

Slika 39: Prikaz stanja 9.
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3 Sinteza

Opredelitev problema

Opredelitev ciljev

Na slovenskem trgu ne obstaja prenosljiv
set prve pomoči, ki bi zadovoljeval potrebe
izobraževalnih ustanov.

Prenosljiv set za prvo pomoč, ki je prilagojen
potrebam izobraževalnih ustanov.

Improvizirani seti za prvo pomoč so
nepregledni in slabo organizirani.
Raba improviziranega seta je neintuitivna in
nerodna.
Težko je slediti, kakšen sanitetni material je
bil porabljen in kaj manjka v kompletu prve
pomoči.
Težko je slediti, kateremu sanitetnemu
materialu je pretekel rok uporabe.
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Sanitetni material je v setu organiziran tako,
da je uporabniška izkušnja intuitivna, hitra in
učinkovita.
Sanitetni material je v setu tako organiziran,
da uporabnik hitro ugotovi, kaj manjka oz. kaj
ima pretečen rok uporabe.
Sanitetni material mora biti dobro zavarovan
pred zunanjimi vplivi.
Udobnost in funkcionalnost same torbe.

Ciljna tržna skupina

Tehnološka izhodišča

Izobraževalne ustanove (delavci, usposobljeni
za nudenje prve pomoči)

Torba je izdelana iz trpežnih in obstojnih
materialov.

Otroci in mladostniki.

Investicija v orodja ne sme biti prevelika.

Ostali uporabniki, ki potrebujejo prenosljiv set
prve pomoči.

Izdelek je načrtovan tako, da sta izdelava in
poraba materiala optimizirani.

Pozicioniranje: Izdelek mora biti cenovno
dostopen, da lahko nadomesti neustrezno
improvizirane komplete.
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4 Poglobljena analiza na podlagi oblikovalskih izhodišč
4.1 Seznam sanitetnega materiala
Na bazi podatkov, ki sem jih zbral v raziskovalno analitični fazi, sem s pomočjo strokovnih delavcev rdečega
križa določil in dopolnil seznam sanitetnega materiala, ki bo zadovoljeval specifične potrebe izobraževalnih
ustanov.
Zap. št.

Predmet

Št. ks.

1

Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen

2

2

Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen

1

3

Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen

1

4

Kompresa 5 x 5 cm, sterilna

5

Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m

2

6

Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm

3

7

Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000)

3

8

Zaščitna folija za umetno dihanje

1

9

Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 μm

1

10

Škarje (z zaobljeno konico)

1

11

Komplet obližev Hansaplast

1

12

Pinceta

1

13

Pinceta za klope

1

14

Hladilni gel

1

15

Razkužilo

1

16

Lepilni trak

1

10

Tabela 4: Seznam priporočenega sanitetnega materiala.
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4.2 Analiza materialov
Raziskal sem materiale, ki rešujejo probleme prepoznane v sintezi in so primerni za izdelavo prenosne torbe za prvo pomoč.

4.2.1 Kriterij za izbor materialov
Trdnost
Trdnost je odpornost materiala oziroma telesa proti spremembi oblike.43 Kriterij za izbor materiala je, da prenese mehanske poškodbe
manjših sil in hkrati ostane prožen, da se lahko do določene mere prilagodi uporabnikovim potrebam.
Vodoodpornost
Vodoodpornost je sposobnost materiala, da ne prepušča vode. Vodoodpornost tkanin se meri v vodnem stolpcu, ki ga prenesejo,
preden material prepušča vodo. Višji, kot je, bolj je material odporen proti prepustnosti vode.44
UV odpornost
UV je elektromagnetsko valovanje, ki z valovno dolžino od 10 nm do 400 nm45 vpliva na lastnosti materialov. Še posebej so na UV
degradacijo dovzetni temoplastični polimeri. Posledice degradacije polimera se kažejo kot izguba pigmenta, trdnosti in prožnosti. V
nekaterih primerih material tudi razpoka, kar vpliva tudi na njegove ostale lastnosti, kot so npr. neprepustnost plinov in tekočin. Z aditivi,
ki absorbirajo UV svetlobo, materialu povečamo odpornost in mu podaljšamo čas uporabe.46
Odpornost proti bakterijam in glivicam
Je odpornost materiala proti razvoju življenja in razmnoževanja bakterij in gliv.47
43

Trdnost, Wikipedia, dostopno na

<https://sl.wikipedia.org/wiki/Trdnost> (25. 11. 2013).
44

Waterproofing, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Waterproofing> (3. 4. 2018).
45

Ultraviolet, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet> (1. 6. 2018).
46

Prav tam

47

Antimicrobial, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Antimicrobial> (23. 2. 2018).
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4.2.2 Tkanine

Cordura najlon
Pod blagovno znamko Codura se trži ena od bolj vzdržljivih tkanin
na trgu. Izdelana je iz najlona. Proizvajajo jo tudi v kombinaciji z
bombažem in ostalimi naravnimi materiali. Zaradi vzdržljivosti
se uporablja predvsem za izdelavo nahrbtnikov, torb, vojaških in
delavskih oblek. Material je vodoodporen in trajen.48

Bombažno platno
Je organskega izvora. V prejšnjem stoletju se je veliko uporabljalo
za izdelovanje trpežnih kosov oblačil, torb, vreč ipd. V primerjavi
z ostalimi modernimi materiali ni vodoodporen in trajen, zato se
njegova uporaba pri izdelovanju vzdržljivih izdelkov opušča.49

Najlon
Je termodinamičen material. Sama najlonska tkanina nima dobrih
mehanskih lastnosti, zato jo velikokrat dodatno obdelamo in s
tem dosežemo, da je material odpornejši in drži vodo, vendar še
vedno ohranja zračnost. Pri dodatni obdelavi se mu poveča tudi
masa.50
48

Codura, Wikipedia, 2018, dostopno na

Rip-Stop najlon
Je nova vrsta najlonske tkanine, ki z inovativnim tkalnim vzorcem
izboljšuje mehanske lastnosti samega materiala. Njegova glavna
prednost je ta, da je odporen na raztrganine, saj se poškodba po
tkanin ne širi. Najpogosteje se uporablja pri izdelavi balonov na
vroči zrak in visečih mrež.51

PVC tkanina
Je zelo razširjena tkanina. Z različnimi načini izdelave lahko
dosežemo, da je tkanina vodoodporna, odporna proti trganju in
negorljiva. Uporablja se predvsem za izdelavo športnih in delovnih
oblačil.52

Dynema
Najmočnejša popularna tkanina na trgu. Je vodoodporna,
neprebojna in odporna proti trganju. Največ se uporablja za
izdelovanje visokokakovostnih ribiških vrvic, predvezov in
tehničnih vrvi. Vse več se uporablja tudi v športni industriji pri
izdelkih, ki so pod velikimi obremenitvami, vendar je njena raba
zaradi visoke cene omejena.53

51

Ripstop, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Cordura> (12. 4. 2018).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ripstop> (22. 2. 2018).

49

52

Cotton, Wikipedia, 2018, dostopno na

PVC clothing, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Cotton> (14. 5. 2018).

<https://en.wikipedia.org/wiki/PVC_clothing> (19. 3. 2018).
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53

Nylon, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon> (31. 5. 2018).

52

Ultra-high-molecular-weight polyethylene, Wikipedia, dostopno na <https://

en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene> (23. 5. 2018).

4.2.3 Filc

Filc je vrsta tkanine, ki je narejena s stiskanjem, prepletanjem in
zgoščevanjem vlaken. Lahko je naraven (živalska in rastlinska
vlakna) ali umeten (sintetična vlakna). Filc so odkrila nomadska
ljudstva v Centralni Aziji. Uporabljali so ga predvsem za
izdelovanje oblačil, obutve in šotorov. Njegova uporaba se je
razširila po celem svetu. Z odkritjem umetnih materialov in
načinov obdelave so se odkrile nove možnosti aplikacije. Uporaba
filca se danes širi na vsa področja industrije. Največ se uporablja
za izdelovanje akustičnih panelov, avtodelov in gradbenih
elementov.54

Recikliran filc
Recikliran filc je 100 % izdelan iz PET odpadne embalaže.55
Odrabljena embalaža se pred uporabo očisti in zmelje na majhne
koščke. Nato se mešanici doda nekoliko bakrenega in srebrnega
prahu, ki materialu izboljšata lastnosti. Iz nastale mešanice se
prideluje nit, ki se s postopkom iglanja oblikuje v plasti filca.
Nastali material je odporen proti mikrobom, bakterijam, glivam in
UV svetlobi. Lahko se ga čisti tudi z razkužilom, ne da bi posegali
v njegovo kemijsko sestavo ali mehanske lastnosti. 56
Recikliran filc lahko termično utrdimo na dva načina. Lahko mu
dodamo vezivna sredstva, ki se aktivirajo pri določeni temperaturi,
in ga utrdimo s pihanjem vročega zraka. Utrdimo ga lahko tudi
s stiskanjem ve plasti. Filc lahko s pomočjo kalupa oblikujemo
v želeno 3D obliko. Takšen postopek ne potrebuje nobenih
dodatnih veziv, saj se plasti filca ob stiskanju segrejejo in med
seboj zatopijo po obliki kalupa. Končen izdelek je žilast in trden, a
hkrati lahek in do določene mere upogljiv. Filc tako postane tudi
vodoodporen.57
Filc je mogoče laminirati tudi z drugimi komponentami, kot so
razne folije, tkanine in druge netkane tekstilije. To lahko dosežemo
mehansko z naiglevanjem folije oz. neke druge netkane tekstilije
na osnovo ali pa s termično obdelavo z uporabo različnih lepil. 58

Slika 40: Prikaz Uporabe recikliranega PET filca.
54

55

Eco-fi, About, dostopno na <http://eco-fi.com> (14.5.2018).

56

Filc d. o. o., Tehnologija,

dostopno na <http://www.filc.si/sl/tehnologija>(15.5.2018).

Felt, Wikipedia, dostopno na

57

Prav tam.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Felt> (20. 5. 2018).

58

Prav tam.
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4.2.4 Povezovalni elementi

Velkro
Velkro (ang. Velcro) je vrsta hitrega pritrjevalca na oblačilih.
Sestavljen je iz dela, kjer so po površini linearno razporejeni
majhni kaveljčki in iz dela, ki je prekrit z mehkimi vlakni, ki tvorijo
zanke. Ob stiku se dela prepleteta in povežeta. Ločitev enega dela
od drugega dosežemo s potegom.59
Zadrga
“Zadrga je mehanizem, ki je sestavljen iz dveh zobčastih zapiralnih
verižic (zapenjač), ki ju mehanično spenjamo ali odpenjamo z
drsnikom in tako združimo ali ločimo dva ločena kosa blaga ali
podobnega upogljivega materiala. Vsaka verižica se konča s
končnikom, ki preprečuje, da bi drsnik zdrsnil z njiju.”60 Na trgu
obstajajo tudi zadrge, ki so prevlečene s posebnim premazom, ki
odbija vodo.

Slika 41: Velkro.

Slika 42: Vodoodbojna zadrga.

Sponka
Sponko tvorita dva elementa: moški del, ki je sestavljen iz
središčnega vodila in dveh stranskih upogljivih zatikov, in
ženskega dela, kamor se moški del zatakne. Prednost takšnega
sistema je hitra in enostavna uporaba. Sponka je največkrat
izdelana iz različnih polimerov, izjemoma tudi iz kovine.61
59

Velkro, Wikipedia, dostopno na

<https://sl.wikipedia.org/wiki/Velkro> (19. 5. 2014).
60

Zadrga, Wikipedia, dostopno na

<https://sl.wikipedia.org/wiki/Zadrga> (8. 3. 2015).
61

Buckle, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Buckle> (27. 1. 2018).
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Slika 43: Sponka.

Štoper
Je podolgovata ploščata komponenta s pravokotnimi utori, skozi
katere napeljemo trak, ki zaradi trenja med komponento ohrani
izbrano pozicijo. Najpogosteje ga uporabljamo za regulacijo
dolžine.62
Kovice
Je nerazstavljiva mehanska zveza med dvema kosoma materiala.
Deluje tako, da že vnaprej pripravljeno luknjo vstavimo kovico in jo
deformiramo, da luknji poveže in tvori vez.63

Slika 44: Fidlock Snap

Fidlock
Fidlock je podjetje, ki proizvaja sponke nove generacije. Od
konkurence se razlikujejo po inovativnih rešitvah spajanja, novi
tehnologiji in materialih.64

Slika 45: Fidlock Buckle

62

Fastener, Wikipedia, dostopno na

<https://en.wikipedia.org/wiki/Fastener> (14. 5. 2018).
63

Prav tam.

64

Fidlock, Products, dostopno na

<http://www.fidlock.com/en/> (18.5.2018).
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5 Razvoj koncepta
5.1 Idejne skice

56

Slika 46: Idejne skice.

57

5.2 Hitro prototipiranje

5.2.1 Preverjanje odpiranja in
razdelitve materiala
Raziskoval sem možne načine odpiranja
torbe v relaciji s preglednostjo in varno
uporabo materiala v njej. Zanimalo me
je, kako se lahko torba uporablja stoje, in
kako, ko jo uporabnik položi na tla. Iskal
sem funkcije, ki nam jih lahko odprta
torba nudi. Preverjal sem tudi, kakšna je
optimalna razdelitev sanitetnega materiala
v odnosu s preglednostjo in enostavno in
učinkovito uporabo.

58

Slika 47: Preverjanje odpiranja in razdelitve mateiala.

59

5.2.2 Preverjanje nošenja torbe
Zaradi različnih predvidenih kontekstov
uporabe torbe me je zanimalo, na kakšne
možne načine lahko uporabnik torbo nosi,
ne da ga bi ovirala. Raziskoval sem možne
načine nošenja na telesu in na drugih delih
opreme.

60

Slika 48: Prikaz preverjanja nošenja torbe.
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5.2.3 Preverjanje ergonomije
Raziskoval sem, kako se torba prilagaja
telesu med nošnjo in uporabo. To sem
preveril tako, da sem opazoval, kakšno
pozicijo zavzame nosilni pas med uporabo
in kakšna je njegova idealna točka vpetja.
Preverjal sem tudi dolžine in debeline
pasov v odnosu z velikostjo uporabnika in
tako določil mesta, kjer bi bila regulacija
potrebna.
Ugotovil sem, da je idealna točka vpetja
pozicionirana na sredini leve in desne
strani torbe. Tako se lahko pas najbolje
prilagaja različnim možnim scenarijem
vpenjanja torbe, ne da bi to vplivalo na
stabilnost med nošenjem in med uporabo.
Pas se regulira na dveh mestih. Raztegne
se lahko do dolžine 140 cm.

62

Slika 49: Prikaz preverjanja ergonomije.

63

5.2.4 Preverjanje gabaritnih mer
Iskal sem optimalne dimenzije, ki sem jih
določil glede na dimenzije največjega kosa
sanitetnega materiala v odnosu s kvaliteto
uporabe torbe.

Slika 50: Prikaz preverjanja gabaritnih
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5.3 Ugotovitve

Oblika

Razdelitev

Nošenje

Torba bo pravokotne oblike. Tvorili jo
bosta dve trdi lupini, kar bo zavarovalo
njeno vsebino pred zunanjimi vplivi. Zaradi
tega bo hkrati postala robustnejša in
odpornejša.

Sanitetni material sem glede na pogostost
uporabe razdelil na dva dela. S tem sem
dosegel boljšo higieničnost in zaščito
vsebine torbe ter hkrati boljšo preglednost
in organiziranost.

Zaradi dinamike dela sem omogočil, da
se torba lahko nosi na čim več možnih
načinov. Primarno je mišljeno, da jo
nosimo opasano čez ramo ali pripeto na
dno nahrbtnika. Lahko jo nosimo tudi okoli
pasu, kot nahrbtnik ali pripeto okoli večjega
kosa opreme ali prtljage.

Odpiranje

Ergonomija

Materiali

Torba bo imela dva predala, ki se bosta
posamezno odpirala. Prvi predal bo v
odprtem stanju nudil delovno površino
za stoječe delo. Torbo bo mogoče odpreti
tako, da bo vsa njena vsebina pregledno
razporejena in dostopna na eni delovni
površini.

Ugotovil sem, da je pas potrebno regulirati
na treh točkah. Potrebni sta rotacija in
regulacija dolžine pasu zaradi različne
višine uporabnikov in načinov nošenja
torbe.

Trdi deli torbe bodo izdelani iz termično
stisnjenega recikliranega filca zaradi
cenovne ugodnosti, dobrih mehanskih
lastnosti in možnosti enostavnega
spajanja z drugimi materiali. Mehki deli
bodo izdelani iz odporne najlonske tkanine.

Glede na dimenzije sanitetnega materiala,
preglednost in načine nošenja torbe sem
ugotovil, da so optimalne dimenzije torbe
dolžine 270 cm, višine 180 cm in globine
130 cm.
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5.4 Predvidena uporabniška pot

Poškodovanec javi poškodbo

Lažje poškodbe:
odrgnine, vreznine, udarnine

Poškodovanec pride do učitelja
in javi poškodbo.

Srednje poškodbe:
zvini, zlomi, lažje opekline,
krvavitev
Učitelj izve za poškodbo in
odide do poškodovanca.
Težke poškodbe:
smrtno nevarne poškodbe
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Učitelj pospravi set za prvo
pomoč

Poškodovanec sam pokaže in
obrazloži, kje se je poškodoval.
Učitelj podrobneje pregleda
poškodbo in se odloči za način
oskrbe.

Učitelj pripravi set za prvo
pomoč
Učitelj namesti set za na prednji
del telesa in ga v stoječem
položaju odpre. Pri oskrbovanju
lažjih poškodb najde ves
potreben material v prvem
predalu.

Učitelj sname set za prvo
pomoč in ga postavi na tla.
Odpre oba predala in ju razpre
do tal, da dobi čim boljši pregled
nad sanitetnim materialom in
čim večjo delovno površino.
Poškodovanec je neodziven oz.
zmeden in v šoku, zato učitelj
sam postavi približno diagnozo.

Učitelj oskrbi poškodbo

Učitelj oskrbi nastalo poškodbo.
Pri tem si pomaga s poličko,
ki mu jo nudi odprt predal
kompleta.

Učitelj oskrbi rano z
razpoložljivimi sredstvi in
pripravi poškodovanca za
transport.

Učitelj nudi osnovno prvo
pomoč in ukaže poklicati
rešilce.

Učitelj pospravi set za prvo
pomoč
Učitelj pospravi uporabljen
in nehigieničen material v
plastično torbo in ga loči
od čistega. Pospravi ostale
potrebščine in zapre predal.

Učitelj pospravi ves uporabljen
in nehigieničen material v
plastično torbo in ga loči
od čistega. Pospravi ostale
potrebščine, zapre oba predala
in si namesti torbo na telo.

Poškodovanec nadaljuje dan

Učitelj napiše poročilo

Poškodovanec z oskrbelo
poškodbo nadaljuje dan.

Učitelju zaradi lažjih poškodb ni
potrebno pisati poročila.

Učitelj pokliče starše oz. rešilca
in počaka z njim, dokler ga ne
odpeljejo.
Učitelj napiše poročilo o
poškodbi.
Učitelj počaka s
poškodovancem na prihod
rešilcev.
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6 Predstavitev končne rešitve

Slika 51: Prikaz končne rešitve.
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6.1 Nošenje
Zaradi različne dinamike dela, ki je prisotna pri poučevanju, sem hotel zagotoviti čim več
možnih načinov nošenja torbe. Torba se zato lahko nosi na telesu čez ramo, opasana
okoli pasu ali pa kot nahrbtnik. Lahko jo tudi pripnemo na dno nahrbtnika ali okoli
kakšnega večjega kosa prtljage/ opreme. To omogoča nastavljiv pas, ki je v torbo vpet v
štirih točkah, ki nam omogočajo različne konfiguracije nošenja in prilagajanja po merah
posameznika.
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6.1.1 Čez ramo

Slika 52: Prikaz nošenja čez ramo
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6.1.2 Okoli pasu

Slika 53: Prikaz nošenja okoli pasu.
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6.1.3 Pripeto na dno nahrbtnika

Slika 54: Prikaz nošenja na dnu nahrbtnika.
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6.1.4 Pripeto okoli večjega kosa prtljage

Slika 55: Prikaz nošenja okoli prtljage.
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6.2 Odpiranje
Torba je sestavljena iz dveh trdih polovic, ki ju ločuje sredinski element narejen iz
najlonske tkanine. Trdi polovici so na sredinski element pritrjeni z vodoodbojno zadrgo, ki
med seboj ločuje dva prostora za shranjevanje sanitetnega materiala. Sredinski element
je v sredini povezan z velkrom in ga je zato mogoče ločiti in razpreti po celotni površini
tako, da je vsa vsebina kompleta pregledna in dostopna na eni ploskvi.

Slika 56: Prikaz odpiranja.
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6.3 Razdelitev
Torba je razdeljena na dva dela, ki ločujeta
sanitetni material v njej. V prvem manjšem
predalu so shranjene potrebščine, ki jih
največkrat potrebujemo, v drugem pa so
shranjeni nujni, vendar malokrat rabljeni
pripomočki. Z razdelitvijo sanitetnega
materiala na pogostost uporabe sem
dosegel boljšo higieničnost in preglednost
kompleta za prvo pomoč. Če torbo
uporabljamo stoje nam lahko prvi predal
nudi polico in delovno površino za
odlaganje in pripravo.

Slika 57: Prikaz razdelitve 1.
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Slika 58: Prikaz razdelitve 2.

Prvi predal

Drugi predal

Škarje, pinceta, pinceta za klope, obliži, zloženci, trak. razkužilo,
repelant, hladilni gel, rokavice + dodaten prostor.

Prvi povoji, elastični povoji, metalizirana folija, maska za umetno
dihanje, trikotne rute, alu kompresa za opekline + dodaten prostor.
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6.4 Pregled
Vsi notranji žepi so narejeni iz prozorne folije, kar omogoča dober pregled nad vsebino
kompleta. Žepi so prišiti na živo rumeno najlonsko tkanino. Ko pripomočkov ni na
svojem mestu nam rumena prazna ploskev sporoča, da je komplet potrebno dopolniti.
V notranjosti vsakega žepa so napisi z imeni sanitetnega materiala, ki sodi vanje, kar
uporabniku olajša pospravljanje in sortiranje.
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Slika 59: Prikaz preglednosti.
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6.5 Signalizacija
Vsi deli na torbi, ki imajo posebno funkcijo
so označeni z rumeno barvo. Simbol križa
je narejen iz svetlobo odbojne tkanine.
Deli torbe, ki so označeni z rumeno barvo:
• zadrge
• drsniki
• notranjost praznih žepov
• vhodi v odprtino žepov
• nosilec za torbo

Slika 60: Prikaz signalizacije.
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6.6 Hitro odpenjanje
Na torbi so tri zaponke, ki omogočajo hitro
odpenjanje torbe v kriznih trenutkih.

Slika 61: Prikaz zaponk.
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6.7 Nosilec za torbo
S posvetovanjem s strokovnimi delavci
Rdečega Križa torba zadošča razredu s 30
učenci. Oblikoval sem nosilec iz krivljene
pločevine, ki se z vijaki pričvrsti na vidno
mesto v učilnici. Tako bo torba s prvo
pomočjo vedno dostopna na dobro vidnem
mestu.

Slika 62: Prikaz nosilca za torbo.
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Slika 63: Prikaz torbe in nosilca.
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Slika 64: Vizualizacija v okolju 1.
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Slika 65: Vizualizacija v okolju 2.
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6.8 Tehnična predstavitev končne rešitve
6.8.1 Gabaritne mere sestavljene torbe

180

270
140
Slika 66: Gabaritne mere.

86

6.8.2 Sestavnica
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Zaponka za hitro odpiranje Snap Buckle Flat
2. Pas za nošenje
3. Vodoodbojna zadrga
4. Elastične obrobe žepov
5. Sredinski element
6. Žepi za shranjevanje sanitetnega materiala
7. Sprednja lupina
8. Zaponka za hitro odpenjanje Snap Fit
9. Zadnja lupina
Slika 67: Prikaz sestavnice.
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6.8.3 Pozicioniranje in materialna sestava ključnih elementov

2
7
6
3
5
4
1

Slika 68: Prikaz pozicje in sestave.
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1. Sprednja lupina (toplotno utrjen recikliran filc)
2. Zadnja lupina (toplotno utrjen recikliran filc)
3. Sredinski element (100% polipropilenska tkanina)
4. Insert 1/1 (100% prozorna poliesterska tkanina)
5. Insert 1/2 (100% prozorna poliesterska tkanina)
6. Insert 2/1 (100% prozorna poliesterska tkanina)
7. Insert 2/2 (100% prozorna poliesterska tkanina)

6.8.4 Načrt sprednje lupine

30

3.50

270

A

R1
0

R2
0

180

A

SECTION A-A
SCALE 1 : 3

Slika 69: Načrt sprednje lupine.
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6.8.5 Načrt zadnje lupine

55
3.50

270

Slika 70: Načrt zadnje lupine.
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0

A

R1

R2

0

180

10

A

SECTION A-A
SCALE 1 : 3

6.8.6 Kroj sredinskega elementa

50

20

SPOJ Z ZADRGO

180

SPOJ Z ZADRGO

380

30

ZLEPLJENO S SPREDNJO LUPINO

ZLEPLJENO Z ZADNJO LUPINO

270

180

230

R: 20

Slika 71: Kroj sredinskega elementa.
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6.8.7 Kroj inserta 1/1

5

25

80

25

5

25

80

25

5
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5

80
110

25
5
410
Slika 72: Kroj inserta 1/1.
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6.8.8 Kroj inserta 1/2

5
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5
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25

5
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5

110
140

25
5
410
Slika 73: Kroj inserta 1/2.
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6.8.9 Kroj inserta 2/1

5

25

260

25

5

100
130

25
5
320
Slika 74: Kroj inserta 2/1.
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6.8.10 Kroj inserta 2/2

5

15

250

15

5

130
150

15
5
290
Slika 75: Kroj inserta 2/2 del 1.
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30

250

30

100

130

30

310
Slika 76: Kroj inserta 2/2 del 2.
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45

250

45

70
115

45

340
Slika 77: Kroj inserta 2/2 del 3.

Prikaz medsebojno zlepljenih delov inserta 2/2.
insert 2/2 del 1
insert 2/2 del 2
insert 2/2 del 3
Slika 78: Prikaz sestave inserta 2/2.
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6.8.11 Načrt produktne grafike

R2

14

R6

0

4

Svetlo rumen sitotisk

110

Prilepljen križ iz svetlobo odbojne tkanine

110
Slika 79: Načrt produktne grafike.
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7 SWOT anazliza
Prednosti

Slabosti

•

•
•

•
•
•
•

Prilagojenost specifičnemu okolju
uporabe.
Intuitivna raba.
Možnost prilagajanja glede na
uporabnikove potrebe.
Ustrezen izbor materialov.
Praktično shranjevanje.

•

Veliko različnih sestavnih delov.
Veliko različnih tehnoloških postopkov
izdelave.
Visoka končna cena glede na namen
samega produkta.

Priložnosti

Nevarnosti

•

•
•

•

•

•

Testiranje prototipa v izobraževalnih
ustanovah v okolici Ljubljane.
Potreba po produktu, ki bi zadovoljil
specifične potrebe izobraževalnih
ustanov.
Financiranje nadaljnjega razvoja in
prodaje produkta s strani Rdečega
Križa.
Stroškovna optimizacija.

Veliko konkurenčnih produktov na trgu.
Stroškovno neoptimiziran izdelek v
primerjavi z obstoječimi standardnimi
rešitvami.
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