
TRÆNING

Hvis ulykken alligevel er sket, kan vi 
med den korrekte viden om kemiske 
risici og om hvordan vi anvender  
førstehjælps-produkter på den rigtige 
måde, øge forudsætningerne for  
optimal hjælp og dermed forebygge 
eller lindre.

Medical Care System har mere end 
25 års erfaring og vi har specialiseret 
os i at identificere og reducere  
kemiske og termiske risici uafhængig 
af arbejdspladsen. Vi tilbyder et unikt 
træningsprogram med både fokus på 
kemiske risici i sig selv såvel som 
brugernes indstillinger og bevidsthed 
af dem.

FØRSTE HJÆLP VED KEMISKE  
OG TERMISKE ULYKKER

Mange investerer i beskyttelsesprodukter med henblik på at beskytte 
sig mod kemiske ulykker, men uanset hvor gode beskyttelses
produkterne er, så giver de ingen garanti for, at der aldrig vil ske en 
ulykke eller at der aldrig forekommer en alvorlig skade. Med den  
rette opmærksomhed og indstilling kan vi sammen reducere ulykkes
mulighederne

KORT INFO

Fokuseret på kemiske og  
termiske ulykker.

Kan tilpasses til dit unikt  
risikomiljø.

Retter sig til alle dele i  
foranstaltningenstrappen efter 
den svenske  AFS 2011:19  
(Kemiske arbejdsmiljørisici).

Anerkendt som  
FORUDSÆTNINGStræning.

Mere info på: www.medicalcare.se

Kontakt Penetration Reaktion
Risiko-
vurdering

Bevidsthed, 
indstilling

Undgå risikoen Træning Beskyttelsesudstyr Umiddelbar Førstehjælp

TRÆNINGSDELE

•  Kemiske og temiske risici – hvor 
findes de?

•  Klassifizering, Tildeling og Sikker-
hedsdatapapir.

•  Hvad er en kemisk forbrænding?  
– hvordan opstår den, hvilken  
indflydelse har den på mennesket, 
hvilke konsekvenser har den?

•  Eksempler på kemiske ulykker.
•  Hvordan kan vi tage hensyn til menne-

skets behov efter en ulykke er sket? 

•  Ansvar og pligter
•  Behovet for at beskyyte sig  

– bevidsthed og indstilling, alles  
ansvar, betydelse og anvendelse  
af den rigtige beskyttelse til det  
rigtige formål.

•  Hvis ulykken er sket – praktiske 
øvelser, informationer til hospitalet.

•  Videnstest
•  Egnede førstehjælps-produkter

TRÆNINGENS INDHOLD 

Trin for at minimere kemiske ulykker 

Vores træning bruges i dag som FORUDSÆTNINGS-træning på mange industrivirksomheder. 
Indholdet er tilpasset for at rette sig efter alle dele af foranstaltnigenstrappen, som er beskrivet 
i forordningerne om kemiske arbejdsmiljørisici AFS 2011:19 af den svenske Nationale Institut for 
Arbejdsmiljøet.

”DE FLESTE ULYKKER 
SKER IKKE, VI LADER 
DEM SKE…” 



TRÆNING 
I KEMISKE OG TERMISKE 
ULYKKER 

MCS producerer og sælger førstehjælps-produkter af høj kvalitet og let tilgængelighed for hurtig og effektiv hjælp ved  
behandling af kemiske og termiske brandskader af øjnene og hele kroppen. 
Vi arrangerer også kundetilpassede risikovuderinger og træning som har til mål at fremme viden om kemiske og termiske 
risiki og hvordan man kan undgå disse og hvordan man tager sig af tilskadekomne i et ulykkestilfælde. www.medicalcare.

FØRSTEHJÆLP VED KEMISKE ULYKKER  
Grundtræning i kemiske risici og anvendelsen af Diphoterine®. Træningen varer 3 timer og omfatter både teore-
tiske og praktiske punkter på området for kemiske ulykker og anvendelsen af Diphoterine®. Deltagerne får en 
forståelse for, hvordan en kemisk skade opstår, hvordan vi kan agere på at undgå den, samt hvordan og hvornår 
Diphoterine® fungerer og hvordan vi agerer praktisk i en nødsituation. Træningen afsluttes med en videnstest og 
deltagerne får derefter et certifikat for at de har bestået testen.

FÆRSTEHJÆLP VED KEMISKE ULYKKER MED FLUSSYRE
Grundtræning som beskrevet ovenfor, men speciel rettet til aktiviteter, som har med flussyre at gøre og  
anvendelsen af Hexafluorine® istedet for Diphoterine®, 3 timrer.

ILS – ET OVERBLIK, SOM FORHINDRER KEMISKE ULYKKER 
ILS står for vurdering, løsning og træning, og er en kundetilpassede risikovurdering og en kundetilpassede  
træning i kemiske ulykker og anvendelsen af Diphoterine®/Hexafluorine®, 3 timer.

Medical Care System hjælper med at identificere kemiske risici, som findes på din arbejdsplads. På denne basis 
kan vi anbefale et passende førsthjælps-udstyr, som er tilpasset til dine arbejdsaktiviteter. Vi udvikler en komplet 
træningspakke for at dit personal kan underviser i alle overnænte punkter. Dette fører til at arbejdspladserne 
bliver mere sikker og at hvert individ overtager ansvar for sin sikkerhed og helbred.  ILS følger forordningerne  
af den svenske Nationale Institut for Arbejdsmiljøet AFS 2011:19, og er udviklet for at understøtte arbejdsgiveren 
i sit ansvar ved kemiske arbejdsmiljørisici.

Træningerne tilbydes i forskellige versioner for at passe lige til dit arbejdsmiljø.
Vi tilbyder også træning i L-ABC (Situationsvurdering-respiration, blodcirkulation, chok) og 
D-HLR (Defibrillator-hjerte-lunge-genoplivning). Mere infos på: www.medicalcare.se


