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V piatok 12. apríla bol Petzl informovaný o náhodnom páde, ktorý sa prihodil v školiacom stredisku v Nemecku. Zranená osoba sa 
pohybovala vo výške pomocou mechanického Prusiku Petzl ZIGZAG. Prvé pozorovania ukázali, že k pádu došlo v dôsledku 
zlyhania časti produktu v mieste pripojovacieho otvoru pre lano. Po hospitalizácii sa poranený 14. apríla vrátil domov. Sme hlboko 
znepokojení a prajeme mu veľmi rýchle uzdravenie. 
 
Aktuálne informácie týkajúce sa nehody (k 15. aprílu): 
K dnešnému dňu sa firme Petzl podarilo zhromaždiť nasledujúce informácie: 
- Fotografiu produktu Petzl ZIGZAG a pripojovacieho otvoru pre lano 
- Úvodný telefónny hovor poškodenej osoby 
Tieto informácie naznačujú, že: 
- Horná pripojovacia karabína mohla byť vzpriečenia a páčenie v priečnej osi. 
- Poškodený zlaňoval skokovo a počas zlaňovanie vykonával opakovaná náhle zastavenia na tomto produkte v školiacom centre 
 
Avšak aby sme mali jasnejší obraz o nehode, je Petzl v kontakte s poškodenou osobou a snaží sa získať nasledujúce chýbajúce 
informácie a vybavenie tak rýchlo, ako je to možné. 
- Opis celého systému, aký poškodená osoba používala 
- ZIGZAG, dve spojky (karabíny), lano a ďalšie zariadenia, ktoré mohli byť použité 
 
Technické pripomienky 
- ZIGZAG konštrukcia: 
- ZIGZAG je CE- certifikovaný osobný ochranný prostriedok konštruovaný tak, aby vydržal statické zaťaženie väčšie než 15kN. 
- Bočnice sú vyrobené z rovnakého materiálu a podliehajú rovnakým požiadavkám ako podobné produkty (ID, GRIGRI, RIG). 
- Použitie spojok: 
Karabína by mala byť vždy zaťažená v hlavnej pozdĺžnej osi. Ak je zaťažená v priečnej osi, alebo z boku, alebo excentricky, môže 
dôjsť: 
- K zlomeniu pri malom zaťažení (napr. vylomeniu západky pri 1 až 2 kN) 
- K páčenie karabíny, kedy môže dôjsť k prenosu veľmi vysokej záťaže (4 až 5 krát vyššia než pôsobiace zaťaženie) 
- Poznámka: 
Náhle zastavenie počas zlaňovanie mohlo spôsobiť dynamické zaťaženie 3 až 4 kN. Kombinácia oboch nesprávne zaťažených 
karabín a náhle zastavenie mohli generovať dynamické sily väčšej ako 15 kN a prekročiť minimálne medze pevnosti 
pripojovacieho bodu prostriedku. 
 
Prebiehajúce skúšky 
-S ohľadom na informácie, ktoré v súčasnej dobe o tomto incidente máme, Petzl teraz vykonáva sériu testov, aby pochopil presné 
príčiny tejto nehody. K dnešnému dňu naše predbežné testy nepotvrdili toto potenciálne zlyhanie ani pri vysokom zaťažení 10 - 
15kN (priečne, bočné alebo excentrické zaťaženie). Pokračujeme v testovaní v rôznych situáciách, aby sme sa pokúsili objasniť 
toto zlyhanie. 
 
Následné opatrenia a odporučenia 
Petzl berie tuto nehodu a bezpečnosť svojich užívateľov  veľmi vážne. Konečné výsledky našich testov a naše závery uverejníme 
na našich webových stránkach v utorok 23.apríla 2013. 
- Do tej doby môžete aj naďalej používať ZIGZAG v súlade s návodom na použitie, s kontrolou, že pripojovacia karabína 
zostáva orientovaná v jej hlavnej pozdĺžnej osi. 
- Ako ďalšie predbežné bezpečnostné opatrenia doporučujeme použiť pomôcku, ktorá udržuje spojky (karabíny) 
orientované v ich hlavnej pozdĺžnej osi. 

Pripomenutie: 
Dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledujúce body, ktoré sa vzťahujú na všetky kovové OOPP: 
 
- Kontrola pred použitím: 
- Žiadne trhliny alebo praskliny 
- Žiadne deformácie produktu 
    Tu je ukážka ZIGZAGu, ktorý by mal byť vyradený z prevádzky 
 
- Behom používania neustále kontrolujte, či sú všetky karabiny vždy správne zaťažené v hlavnej pozdĺžnej osi. 
 
- Kontrolujte zlučiteľnosť všetkých súčastí vášho systému. 
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