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SEALING

Examination procedure:
1. Check the integrity of the seals on the protective case. 
2. Cut the seals and open the lid.
3. Check the cleanliness of the contents and the absence of any alien liquids, 
particles or dust.
4. Check the readability of the information about contents (serial numbers and 
description) along with information about previous examinations on this sheet
5. Check the availability and readability of the user manuals of the sealed 
contents.
6. Write down your name and date of current examination, add your signature. 
7. Take out the pair of the seals with appropriate number of the examination 
and close the lid, leaving all the other contents inside of the protective case.
8. Reseal the contents by threading the tail of the seal through special holes on 
the front part of the body and the lid of the protective case. Then pull the seal 
tail through its head and tighten the seal carefully till the very end, so it is not 
possible to uncover a lid without damaging the seals. The protective case must 
be sealed on both sides. 

If any of the above points fail, contents have to be examined according to the 
manufacturer's procedures. 

Integrity of the protective case seals has to be examined by a competent person at least every 12 months 
after the date of sealing. Sealing integrity examination supersedes the necessity of annual inspection of the 
protective case contents. Max. 12 months after the 9th inspection, PPE contents has to be examined 
according to the manufacturer's procedures. After examination and replacement of all relevant parts, the 
contents of the protective case can be resealed, respecting the maximum storage lifetime of the contents. 

Examinator’s name
Date of examination

1st 
examination

2nd 
examination

3rd 
examination

4th 
examination

5th 
examination

6th 
examination

7th 
examination

8th 
examination

9th 
examination

RESCUE DEVICE 
USE ONLY IN CASE 

OF EMERGENCY

ver. 16S97022310   0321

Signature



VÝROBCE

SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech republic

Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz 
www.singingrock.com

ZAPLOMBOVÁNÍ

Postup zkoušky:
1.  Zkontrolujte neporušení plomb na ochranném kufru.
2. Odstraňte plomby a otevřete víko. 
3. Zkontrolujte čistotu obsahu a absenci kapalin, částic nebo prachu.
4. Zkontrolujte čitelnost informací o obsahu (sériová čísla a popis) spolu 
s informacemi o předchozích prohlídkách na tomto listu.
5. Zkontrolujte dostupnost a čitelnost návodů na použití uzavřeného obsahu. 
6. Zapište své jméno a datum aktuální prohlídky, podepište se.
7. Vyjměte pár plomb s příslušným číslem prohlídky a zavřete víko, přičemž 
veškerý další obsah nechejte uvnitř ochranného kufru. 
8. Znovu zaplombujte obsah provlečením volného konce plomby speciálními 
otvory v přední části těla a víka ochranného kufru. Poté protáhněte volný 
konec plomby skrz aplikační otvor plomby a zatáhněte až na samý konec, aby 
nebylo možné odklopit víko bez poškození plomby. Ochranný kufr musí být 
zaplombován na obou stranách.

Pokud některý z výše uvedených bodů selže, musí být obsah zkontrolován 
podle postupů výrobce. 

Integrita plomb ochranného kufru musí být zkontrolována osobou odborně způsobilou nejméně každých 
12  měsíců po datu plombování. Zkouška integrity nahrazuje nutnost každoroční prohlídky obsahu 
ochranného kufru. Max. 12 měsíců po 9. kontrole musí být obsah zkontrolován podle postupů výrobce. Po 
přezkoumání a výměně všech příslušných dílů lze obsah ochranného kufru znovu zaplombovat, 
s přihlédnutím na maximální životnost vybavení v obsahu.
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