Första hjälpen kurs
1,595 kr inkl moms.

+46 701 43 2000

www.adventuresinblue.se

1

”OBS Första hjälpen utbildning OBS”
Kurs utförd av www.Adventures in blue.se
En väldigt bra kurs att ha som motocrossförare, funktionär, dykare eller andra aktiva
sporter där olyckan kan var framme när vi minst anar det. !
8 -10 st per kurs.
Medlemmar i Anderslövs (BÖKET) motocross klubb har 15 % reducerat pris. Även företag,
föreningar kan höra av sig så kommer vi till er och utbildare och era anställda på plats.
Kursen innehåller teoretisk och praktisk utbildning i ett akut omhändertagande av en
person i ett livshotande tillstånd. Kursens innehåll är för alla och ger dig en ovärderlig
kunskap om det värsta inträffar.
Utbildningen anses av kunniga inom sjukvårdsutbildning, som en världsledande kurs i
HLR/första hjälpen.
Materialet och upplägget i kursen gör det lätt att förstå och lära sig att ta hand om en akut
situation.
Utbildningsansvarig har flera års professionell erfarenhet inom akuta omhändertaganden.
Om kursen:
Teoretiska mål
- Teoretiska kunskaper i första hjälpen och akut omhändertagande enligt modellen SABCDE samt teoretiska kunskaper om HLR.
- Teoretiska kunskaper om livshotande tillstånd och dess kännetecken.
- Teoretiska kunskaper om juridiken kring första hjälpen.
Praktiska mål
Under kursen skall du har fått förståelse och kunna tillämpa
följande:
- Lägesbedömning av olyckplats
- Användande av skyddsutrustning
- Kontroll av medvetande grad
- Larma
- Bedöma andning och puls
- Skapa fria luftvägar
- Genomföra hjärt-lungräddning
- Placera en person i stabilt sidoläge
- Hjälpa en person att återfå fria luftvägar vid luftvägshinder (vaken och medvetslös)
- Stoppa kritisk blödning
- Förbandsläggning
- Genomföra ett examinerande scenario
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Kursens längd!
Kursen tar normalt sätt en dag om man väljer att göra hela kursen. (HLR och första hjälpen)
Adventures in blue står för all utrustning.
Efter avklarad kurs certifieras du till Emergency first responder – primary and secondary
care.
Ditt utbildningsbevis är ett certifikat och ett diplom.
För bokning Ring Christopher Woods 0701-432000
Pris: 1,595 kr
Med Vänliga hälsningar
Vi på Dyk sektionen inom Adventures In Blue
Christopher, Carl.
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