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Hjärtstartarpaket
Vad ingår?
• Hjärtstartare-Phillips HS1

• Alla deltagare få certifikat för genomgången

• 4 timmars HLR extra utbildning med erfaren/

certifierad instruktör.
Här ingår:
-hjärt-lungräddnings utbildning med dockor
-Extra mycket genomgång av hjärtstartare där
alla får öva på en simulator

utbildning.

• Skylt ( självhäftande ) att sätta vid hjärtstartare
• Fika
• Vi kommer till er och gör utbildningen i era

Ni som bor i Västra Götalands Regionen:
För er kostar detta paket ENDAST 19500:- ex moms
(med väska och tillbehör 20500 kr )

För övriga Sverige 21500:- ex moms
(med väska och tillbehör 22500 kr)
Erbjudandet gäller vid beställning under 2017

0708-782625

HLR Extra
Utökad utbildning
Ch
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Vad innebär utbildningen?

Denna utbildning är en utökad hjärt-lungräddnings utbildning med extra fokus på hur man agerar vid
hjärtstopp och tar hjälp av hjärtstartare. Vårt mål är att du skall känna dig säkrare på hur du tar hand om ett
hjärtstop och vågar agera när en akut situation uppstår.

Kursen är för 12 personer och tar 4 h

Utbildningen innehåller bland annat:
• Varför hjärt-lungräddning?

• Tvålivräddar teknik

• De första kritiska minuterna

• Sms Livräddare

• Riskfaktorer och symtom vid hjärtinfarkt

• Rädda hjärtat app

• Kedjan som räddar liv

• Lära sig hur hjärtstartaren fungera med hjälp av

• Kontrollera livstecken
• Skapa öppen luftväg
• HLR (alla får träna mycket med var sin docka)
• Luftvägsstopp
• Stabilt sidoläge
• Pocketmask användning

simulator

• Vad händer när man använder en hjärtstartare
• Möjlighet att ställa frågor till en erfaren instruktör
• Alla deltagare får ett kompetenskort i HLR

Hjärtstartare
Laerdal HS1
Ch
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Varför philips HS1?
Philips HS1 är en populär modell på marknaden. Modellen är utrustad med en
inbyggd röst som lugnt och tydligt hjälper dig genom processen med hjärtlungräddning och defibrillering. Instruktionerna är mycket lätta att följa.
Med träning kommer du att känna dig så trygg att det kommer vara möjligt för dig att
rädda livet på en medarbetare, vän, familjemedlem eller någon annan som faller
ihop på gatan.
Philips HS1 är dessutom utrustade med en Hjärt- och Lungräddnings guide, HLR,
som hjälper den ovana med en detaljerad beskrivning hur man ska utföra HLR.
Med Philips patenterade Quick-shock är den dessutom en av de snabbaste på
marknaden att kunna ge en strömstöt.
Modellen är utrustad med automatiska självtester som kontrollerar alla viktiga
funktioner dagligen, för att säkra att du alltid har en fungerande hjärtstartare i en
livshotande situation.

Instruktörerna

”Vi brinner för att hjälpa”
CH företagsutbildning AB

Om oss:
CH företagsutbildning AB drivs av sjuksköterskeparet Hulldin. Båda två har över
sexton års erfarenhet av utbildning i hjärtlungräddning och första hjälpen. Charlotte
har innan jobbat på en hjärtavdelning och är den som just nu driver och utbildar i
företaget. Martin jobbar på ambulansen i Alingsås och utbildar också i företaget.
Båda två är instruktörer och huvudinstruktörer i bland annat HLR och defibrillator
HLR. Vi brinner för att hjälpa människor lära sig att rädda liv med hjälp av
hjärtlungräddning och hjärtstartare. Vi följer alltid HLR rådets senaste riktlinjer

Vid övriga frågor kontakta mig Charlotte på
CH företagsutbildning AB
Holmgatan 5 44139 Alingsås

http://www.chfu.se
Tel 0708-78 26 25

