En livsviktig utbildning
Kanske din viktigaste
Plötsligt hjärtstopp är Sveriges vanligaste dödsorsak.
Plötsligt hjärtstopp drabbar 10 000 personer per år, 9 500 överlever inte.
Agerar du inom 3 minuter med mod & rätt kunskap ökar vi överlevnadschansen med 70%.

Vi ger dig mod och kunskap att manuellt pumpa runt blodet så hjärnan får syre.
För varje minut som går minskar chansen till överlevnad med 10%

”Det här är ju så viktigt att det borde vara lag på det här”
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”
skall det finnas tillräckligt många personer på arbetsplatsen som kan första hjälpen åtgärder,
Med första hjälpen avses de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats
för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Arbetet ska
bedrivas systematiskt
Före

Efter

Kan din arbetskamrat rädda livet på dig?
2 timmar som gör skillnad.
Vi lär dig vad du ska göra allra först och tills
räddningspersonal anländer.
HLR-Utbildarnas Utbildning i HLR med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer 2016 och
genomförs alltid av certifierade och av HLR-Rådet godkända instruktörer, ofta ”blåljus”.
Efter genomförd utbildning utfärdar HLR-Utbildarna dokumentation som bevis på er utbildning.
- Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
- Samtliga deltagare övar på en egen docka.

Kursens Innehåll:
Hjärt- & Lungräddning
- De första kritiska minuterna- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvålivräddarteknik
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Åtgärder vid luftvägsstopp
Hjärtstartare
- Information
- Demonstration
- Apparatgenomgång
- Säkerhetsaspekter
- Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Alla får prova tills de känner sig bekväma med att använda en startare.

Utöver ordinarie HLR-utbildning
Först på trafikolycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
- L-ABC (Kan anpassas med: Klämskada, Brännskada, Elolycka, Förgiftning, Frätskada…)
Akuta sjukdomar
Kännetecken och omhändertagande vid:
- Stroke (AKUT)
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Astma, allergiska reaktioner
- Diabetes
- Epilepsi

Kan du rädda livet på din arbetskamrat?

Tidsåtgång: 2-2,5 timmar.

(Tiden kan variera pga. gruppstorlek och L-ABC anpassning)

Pris

7 400 kr per grupp

Plats:

Vi strävar alltid efter att vara på er arbetsplats för autentisk miljö

Goda skäl till varför låta HLR-Utbildarna utbilda er i HLR.
Utbildningen omfattar även Först på olycka och Akuta sjukdomar
HLR-Utbildarna har ett upptagningsområde över Mellansverige med egna instruktörer och
Alla utbildare är licensierade instruktörer enligt HLR-Rådets riktlinjer, många med mångårig
erfarenhet från brandkår, ambulans eller akutsjukvård.
Med många instruktörer uppnår vi:
Minimal risk för utebliven utbildning pga. sjukdom av instruktör
Flexibla utbildningstider, från tidig morgon till kvällar och helger
Möjligheten att vara fler instruktörer vid samma utbildningstillfälle
Uppsamlingsutbildningar för medarbetare som inte kan närvara på den ordinarie utbildningen.
När passar det bäst att utbilda sig. Före eller efter?

HLR-Utbildarnas instruktörer är stationerade och utgår från:
Gävleborg, Dalarna, Uppland, Stockholm, Västmanland, Örebro Län, Östra Götaland och Göteborg

Ansvarig och Huvudinstruktör
Fredric Hugosson
0725-15 00 02
fredric@hlr-utbildarna.se
www.hlr-utbildarna.se

Philips HeartStart HS1
- Sveriges vanligaste startare

Omfattande forskning, innovativa teknologier och år av studier av
användarvänlighet har resulterat i en defibrillator som är så enkel att
använda att en livräddare med minimal utbildning kan rädda livet på en
kollega, vän eller annan medmänniska.
Genom lugna och tydliga röstinstruktioner
ger HS1 hjärtstartaren vägledning genom
alla stegen i defibrilleringen, även i HLR om
så önskas.
Med SMART-pads elektroder placerade på
offrets bröstkorg känner HeartStart HS 1 av
hur långt livräddaren har kommit och
anpassar sina instruktioner efter det.

Quick Shock
2005 års riktlinjer från ILCOR, AHA och ERC betonar
nödvändigheten av att reducera tiden mellan
bröstkompressioner och defibrillering. Med Laerdals
patenterade Quick Shock är HeartStart-defibrillatorerna
snabbast i sin klass i att avge defibrillering efter HLR.

HLR-Utbildarna erbjuder Philips HeartStart HS1:
Pris vid köp:
11 500 kr
Pris vid hyra 48 mån:
299 kr/mån. (Hyresavtal skrivs med Siemens)
Innehåll:
– HeartStart HS1
– Väska
– Elektrodkassett (1)
– Batteri (1)
– Bruksanvisning
– D-HLR-kit
– Nödskylt "Hjärtstartare"

