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rendszeresített hadtáp technikai eszközökről és anyagokról 

MNHF Kik. Osztály 

Dolargános készenléti ampulla 

Rendeltetése: dolargános oldat izomba való (intramuskuláris) bevite
lére alkalmas, és lehetővé teszi az oldat igen rövid időn belüli alkalmazá
sát életmentés, fájdalomcsillapítás céljából szaksegélynyújtás útján. A 
fájdalomcsillapítás, a sokktalanítás megkezdését biztosítja. 

Rendszeresítési helye: az egészségügyi személyzet felszereléséhez 
tartozik. 

Málházása: az orvosi, tiszthelyettesi táskában, valamint a csapat
segélyhelyeken történik. 

Műtőköpeny 

Az MN kórházai részére mint védőruházat kerül rendszeresítésre. 
Alapanyaga könnyebb és szellősebb, mint a korábbi, színe szemnyugtató 
világoszöld. A mosást és a sterilizálást jól bírja. Ujjavégződése a korábbi 
szalagos kivitel helyett kötött randdal készült. 

Műtőcipőhuzat 

A fehér gumikalocsni helyett mint cipővédő huzat került rendszere
sítésre az MN kórházai részére. Könnyű és jól sterilizálható. Három mé
retben készül. 

Egészségügyi köntös 

Az eleje, közép vonalán veg1g nyitott, sálgallérral és tűzött zsebek
kel ellátott köntös, a jelenleg rendszerben levő - pizsamával azonos 
alapanyagú - köntösök helyett a csapatgyengélkedőkön levő betegek 
részére kerül rendszeresítésre. 

Az új köntös amellett, hogy praktikusabb, esztétikailag is jobb meg
jelenést biztosít. 

Éknyakú trikó 

A trikó sportfoglalkozások alkalmával és fehémeműként is használ
ható. 
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Az új trikó méretállósági, tartóssági és fiziológiai tulajdonságok 
(nedvszívó és légáteresztő képesség) javítása érdekében 100%-os pamut
fonalból készült. A réginél formatartóbb, ugyanakkor olcsóbb kivitelű. 

PPK-400 tábori gőzkazán 

Rendeltetése a tábori üzemanyag raktárakban az olajok felmelegíté
séhez, a kiadásnál vagy vagonból lefejtéshez, továbbá tartályok, tároló
eszközök tisztításához és javításához szükséges gőzellátás biztosítása. 
Rendszeresítésre kerül a tábori hadtáp tagozatában működő üzemanyag 
raktárakban. ,, 

GF-250 gyors gőzfejlesztő 

Rendeltetése: a központi üzemanyag tárintézetekben az olaj betá-
rolásához, kiadásához szükséges gőzellátás biztosítása. 

Rendszeresítésre kerül a HM központi üzemanyag tárintézeteknél. 

U AZ-452 sebesültszállító gépkocsi 

A szovjet gyártmányú sebesültszállító gépkocsiban 4, szükség esetén 
5 fekvő· vagy 2 fekvő és 4 ülő vagy 9 ülő sérült helyezhető el. 

A gépkocsiban az MN-ben rendszeresített szabvány fa és alumínium 
hordágy (F AH) alkalmazható. A jármű úgy közúton, mint terepen nagy 
mozgékonysággal, nagy üzembiztonsággal . rendelkezik, üzem- és kenő-
anyag fogyasztása ideális. · · 

Rendszeresítésre kerül valamennyi alegységnél és egységnél. 

Üzemanyag utánfutó, 1 m3-es 

Egytengelyes, ráfutó és rögzítőfékes, tartályos jármű. 
Névleges tárolási térfogata 1000 liter benzin vagy gázolaj és 40 liter 

olaj. 
Feltöltése és ürítése bármely töltő gk-val, illetve szivattyúállomással 

vagy saját kéziszivattyújával, mérőberendezésen és szűrőn keresztül tör
ténhet. A tömlőcsatlakozók a KGST ajánlásnak megfelelően készültek. 
Az utánfutó el van látva közdarab készlettel, mellyel a 346-os töltőgép
kocsihoz, kannatöltő berendezéshez, AFOR ciszternához stb. való csat
lakozás biztosítható. 

Tiszti hálózsák 

Rendeltetése: a tiszti állomány nyugvásának biztosítása, tábori elhe
lyezés viszonyai között. 

A hálózsák három különálló rétegből és egy málházó tasakból áll. 
Az egyes rétegek zsinórfűzéssel vannak összerögzítve 

Külső borító anyaga: olívazöld poliamid selyem. 
Betét: két réteg szintetikus bélés-anyag közé helyezett szintetikus 

bunda. 
Lepedő anyag: pamut lepedő molinóból. 
Málházó tasak: olívazöld féllen ponyva anyagból. 
A hálózsák téglalap alakú, alsó végén ovális vonalú magasított alja

résszel van ellátva. Felső végén henger alakú táska van kiképezve, köze
pén rátűzött fogópánttal és névjegytartóval. 
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