
LAPA J+LAPA J

LAPAJ+ je neagresívna metóda spútavania. Prostriedok je opakovateľne použiteľný a špeciálne vyvinutý na bezpečné spútanie a elimináciu 
osôb predstavujúcich bezpečnostné riziko.

V oblasti spútavania sú používané rôzne druhy pút. Jedná sa väčšinou o putá na ruky (zápästia, palce), prípadne putá na nohy. V súčasnosti 
sa vo veľkom využívajú tzv. jednorazové putá z plastu, ktoré sa opäť používajú na spútanie v oblasti zápästí alebo členkov. V rámci použitia 
akéhokoľvek druhu pút je najzložitejšie ich samotné nasadenie. Vyžaduje si značnú zručnosť, silu a znalosť špecifi ckých prvkov niektorých 
bojových umení. 
Spútavací prostriedok LAPAJ+ je konštruovaný tak, aby aj fyzicky menej disponovaný jedinec (napríklad palubný personál  lietadiel...), mohol 
pri použití jednoduchého postupu nasadiť spútavací prostriedok a tým zafi xovať ruky osoby proti ktorej zakročuje v polohe, kedy neohrozujú 
svoje okolie, teda pri tele. S prostriedkom je možné zafi xovať osobu priamo k rôznym druhom sedadiel v dopravných prostriedkoch a pod. 
Samotný prostriedok môže byť použitý na uľahčenie nasadenia iných druhov pút, pričom výrazne zvýši efektivitu ale najmä bezpečnosť 
zasahujúcich osôb. 

Použitie
Spútavací prostriedok je konštruovaný tak, aby bolo  možné  jeho navlečenie cez ramená stojacej  alebo sediacej osoby, ktorú je potrebné 
spútať alebo obmedziť jej pohyb. Následne sa prudkým pohybom od seba odtiahnu obe rukoväte a príde k  zmenšeniu obvodu ozubeného 
pásu tak, že osoba nemôže zdvihnúť ruky, pretože sú pevne pripútané k telu. Následne môže zasahujúca osoba podvliecť uťahovaciu rukoväť 
napríklad popod sedačku dopravného prostriedku a karabínu zafi xovať  kolmo na ozubený pás, čím príde k dodatočnej fi xácii k telu sedadla.  
Prostriedok LAPAJ+ je vybavený zámkovým mechanizmom s použitím kľúča od štandardných pút.  

Uplatnenie 
* Policajné výjazdové a eskortné vozidlá * lietadlá * vlaky * sanitky * centrálne príjmy nemocníc * psychiatrické oddelenia 

* oddelenia pre narkomanov * záchytné izby opilcov * vstupné priestory pri spoločenských podujatiach * vstupné priestory 
    chránených objektov * iné bezpečnostne citlivé prostredia...

Vlastnosti prostriedku LAPAJ+ 

� 
�          * odolnosť v ťahu - viac ako 200kg                                     * prevádzková teplota: od -40°C do +85°C

�          * pás je vystužený 2 zväzkami sklených vlákien                  * horľavosť materiálu zodpovedá UL 94V-2

�          * extrémna pádová odolnosť                                               * zvýšená odolnosť proti UV žiareniu
                    * zvýšená odolnosť proti poveternostným podmienkam

Prostriedok LAPAJ+ a spôsob jeho použitia je chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva.
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LAPA J+LAPA J

         na použitie spútavacieho a predvádzacieho prostriedku LAPAJ+

                ZLOŽENIE:  
                   ozubený plastový pás (1)
                   predná rukoväť (2)
                   zadná rukoväť (3)
                   karabína (4) a kľúč

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM: uchopte LAPAJ+ jednou rukou za rukoväť č.2 (obr.1), palec druhej ruky prestrčte ponad ozubený pás a 
spojte ho s ukazovákom do slučky (obr.2) a následne plynule odtiahnite obe ruky od seba. Tým sa vytvorí slučka (obr.3) a LAPAJ+ je 
pripravený na nasadenie.

ZÁKLADNÉ POUŽITIE: prevlečte LAPAJ+ cez hlavu a ramená (obr.4-7) a keď ste vo výške ohybu lakťov, pritiahnite slučku ozubeného 
pásu k sebe (obr.8), uchopte rukoväť č.2 a prudkým protismerným pohybom odtiahnite obe rukoväte od seba. Tým sa utiahne slučka 
pásu a zablokujú lakte osoby voči ktorej sa zakročuje k telu, prípadne zároveň celé telo k pevnej podložke (napr. sedadlu dopravného 
prostriedku...). Následne pokračujte v dokončení služobného zákroku napríklad nasadením klasických pút.

ODOMKNUTIE: zasunutím kľúča do otvoru v rukoväti č.1 a jeho otočením sa odomkne zámka, slučka sa uvoľní, čo umožní LAPAJ+ povoliť, 
upraviť, alebo odstrániť, podľa aktuálnej potreby služobného zákroku..

ÚDRŽBA: v prípade znečistenia je možné LAPAJ+ vyčistiť vodou, alebo dezinfi kovať bežnými prostriedkami určenými na plasty.

JE ZAKÁZANÉ používať LAPAJ+ na spútavanie tehotných žien a nasadzovať ho na krk spútavanej osoby.

UPOZORNENIE: spoločnosť PELTA s.r.o. nenesie zodpovednosť za použitie prostriedku LAPAJ+ spôsobom, ktorý by bol v rozpore

s platným právnym stavom krajiny použitia.
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