
ПЛАНИНСКА ОПРЕМА ПОВЛЕЧЕНА ОД ПРОДАЖБА 
 

1. Производителот на спортска опрема од Италија, Ла Спортива (La Sportiva), го повлече шлемот 
Mulaz (продуктот број 66V) откако белгиската владина агенција Economie, со тест утврдила дека не 
го исполнува стандардот 2492: 2012 (заштита од механички удари).  Ла спортива ги замолува сите 
корисници кои го купиле шлемот Mulaz да го вратат во најблиската продавница со доказ за 
купувањето. Повеќе детали на линкот: https://www.lasportiva.com/en/recall-of-the-product-mulaz-
helmet  

 

            
    Mulaz              Rocky 

 
2. Декатлон (DECATHLON) го повлече од продажба карабинерот со матица Rocky, од 

производителот SIMOND од Франција, поради проблем со затворањето на матицата на 
карабинерот. Продуктот е со број 1760147 / 1759997 и референци на продуктот 8292246 / 
8292181. Декатлон замолува да не се користи карабинерот. Повеќе детали на линкот 
https://www.decathlon.de/static/landing/produktrueckruf/pdf/produktrueckruf-simond-rocky.pdf  

 
3. Производителот на опрема Мамут (Mammut) од Швајцарија (https://www.mammut.com/  ) ги 

повлече лавинските ранци со балон Mammut Airbag 3.0, поради проблеми со прикачувањето на 
ранецот. 

 
 

Mammut Airbag 3.0 
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4. Производителот на опрема OCUN од Чешката Република *https://www.ocun.com/ ) го повлече 
сетот за виа ферата Via Ferrata Torq 2. 

5. Производителот на опрема Rock Empire од Чешката Република ( https://www.rockempire.cz/en ) го 
повлече сетот за виа ферата DYNAMAX Via Ferrata. 

                                 
Via Ferrata Torq 2           DYNAMAX Via Ferrata 
 

 
 
Детали за повлечена опрема од продажба има на линкот https://www.theuiaa.org/safety-standards/recalls/ 
 
УИАА препорачува: 

1. Детално истражување при купување на опремата и внимателно читање на забелешки и коментари 
од независни извори (не само од производителот). 

2. Внимателно читање на инструкциите и предупредувањата од производителиот за користење, 
употреба и одржување на опремата. 

3. Пробување на опремата пред купувањето. 
4. Купување на опрема која има заштитните знаци на UIAA и на CE. Тоа значи дека опремата е во 

согласност со меѓународни стандарди. Знаците UIAA и  CE треба да бидат гравирани на опремата. 
5. Да не купувате опрема преку интернет освен од испробани и докажани брендови и 

производители. 
6. Да внимавате на фалсификувана опрема (која е најчесто со пониски цени од вообичаените). 
7. Да не се користи веќе користена опрема. А, во никој случај не треба да користите веќе користени 

појаси, шлемови и јажиња. 
8. Запишување детали кога сте ја купиле опремата. 
9. Ако се сомневате во опремата, да проверете детали на интернет страната за сертифицирана 

опрема на УИАА   
10. Внимание на препорачаниот период за користење на опремата за лично обезбедување и нејзина 

замена во согласност со препораките од производителот. Дел од производителите не ја 
заменуваат опремата за лично обезбедување после продажбата. 

 
Повеќе детали на https://www.theuiaa.org/uiaa/uiaa-advice-ten-things-to-consider-when-buying-climbing-gear/  
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