
UTDANNING

Dersom det likevel skjer en ulykke 
kan vi, med den rette kunnskapen  
om kjemiske risikoer og om hvordan 
vi bruker førstehjelpsprodukter på  
riktig måte, øke mulighetene for en 
optimal behandling, slik at skader 
kan forebygges eller reduseres.

Medical Care System har over  
25 års erfaring på området, og vi er  
spesialister i å identifisere og mini-
mere kjemiske og termiske risikoer, 
uansett arbeidsplass. Vi tilbyr et 
unikt opplæringsprogram med vekt 
på både kjemiske risikoer i seg selv, 
og brukernes holdninger og bevisst-
het rundt disse.

FØRSTEHJELP VED KJEMISKE  
OG TERMISKE ULYKKER 

Mange investerer i beskyttelsesprodukter for å beskytte seg mot  
kjemikalieulykker, men uansett hvor gode sikkerhetsprodukter du har, 
så medfører det ingen garantier for at en ulykke aldri skjer, og heller 
ikke for at en alvorlig skade ikke vil forekomme. Den beste måten å 
unngå alvorlige skader på, er å sørge for at ulykken aldri skjer. Med  
riktig bevissthet og holdning kan vi sammen hindre mange ulykker i å 
oppstå. HURTIGFAKTA

Fokusert på kjemiske  
og termiske ulykker.

Kan skreddersys til deres  
unike risikomiljø.

Tar for seg alle deler av frem-
gangsmåten i henhold til den 
svenske AFS 2011:19  
(Kjemisk arbeidsmiljørisiko).

Godkjent som KRAV-kurs.

For mer info: www.medicalcare.se

Kontakt Penetrering Reaksjon
Risiko-
vurdering

Bevissthet, 
holdning

Unngå risiko Utdanning Beskyttelsesutstyr Umiddelbar førstehjelp

OPPLÆRINGSDELER

•   Kjemiske og termiske farer – hvor 
er de?

•  Klassifisering, merking og sikker-
hetsdatablader.

•  Hva er en kjemisk forbrenning?  
–  hvordan skjer det, hvordan  
påvirkes personen, hvilke effekter 
kan det ha?

• Eksempler på kjemiske ulykker.
• Ansvar og forpliktelser.
 

•  Hvordan kan vi ta hensyn til hele 
menneskets behov ved en ulykke?

•  Behovet for å beskytte seg  
–  bevissthet og holdning, alles an-
svar, betydningen av å bruke riktig 
beskyttelse til rett formål.

•  Hvis det skjer en ulykke - praktiske 
øvelser, informasjon til sykehuset.

• Kunnskapstest.
• Passende førstehjelpsprodukter.

OPPLÆRINGEN INNEHOLDER 

Tiltak for å hindre en kjemisk ulykke

Våre kurs brukes i dag som KRAV-kurs innen mange bransjer. Innholdet er skreddersydd  
for å håndtere alle elementer i handlingsmåten, slik det er beskrevet i den svenske arbeids-
miljølovens bestemmelser om kjemisk arbeidsmiljørisiko til AFS 2011:19.

” DE FLESTE ULYKKER 
SKJER IKKE, VI LAR 
DEM SKJE... ”



UTDANNING
I KJEMISKE OG TERMISKE 
ULYKKER

FØRSTEHJELP VED KJEMIKALIEULYKKER  
Grunnleggende opplæring i kjemisk helsefare og bruk av Diphoterine®. Kurset er 3 timer langt og omfatter både 
teoretiske og praktiske økter innen kjemiske ulykker og bruk av Diphoterine®. Deltakerne får en forståelse av 
hvordan en kjemisk skade oppstår, hva vi kan gjøre for å forhindre det, og hvordan og når Diphoterine® fungerer 
og hvordan vi opptrer praktisk i en nødssituasjon. Kurset avsluttes med en kunnskapstest og etter fullført kurs 
mottar hver kursdeltager vil et diplom.

FØRSTEHJELP VED KJEMIKALIEULYKKER MED HYDROGENFLUORSYRE
Grunnleggende opplæring, som ovenfor, men med spesielt fokus på aktiviteter som omhandler hydrogenfluorsyre, 
og bruk av Hexafluorine® i stedet for Diphoterine®, 3 timer.

ILU - EN HELHETLIG TILNÆRMING FOR Å HINDRE KJEMIKALIEULYKKER
ILU står for Inventering, løsning og opplæring, og er en kundespesifikk risikoinventering og skreddersydd  
utdanning i kjemiske ulykker og bruk av Diphoterine®/Hexafluorine®, 3 timer.

Medical Care System hjelper deg å identifisere kjemiske farer som finnes på din arbeidsplass. Med utgangs-
punkt i dette, kan vi anbefale riktig førstehjelpsutstyr som er skreddersydd for din bedrift. Til slutt setter vi  
sammen en komplett opplæringspakke for opplæring av bedriftens ansatte. Dette fører til en tryggere  
arbeidsplass, der hver enkelt tar ansvar for sin egen sikkerhet og helse. ILU følger den svenske Arbeidsmiljø-
lovens AFS 2011:19, og er utformet for å bistå arbeidsgiver i deres ansvar for kjemisk arbeidsmiljørisiko.

Kursene er tilgjengelige i forskjellige utførelser som passer ditt spesielle arbeidsmiljø.
Vi tilbyr også opplæring i L-ABC og HLR. For mer info: www.medicalcare.se

Medical Care System produserer og distribuerer lett tilgjengelige førstehjelpsprodukter av høy kvalitet, for rask og effektiv 
behandling, til behandling av kjemiske og termiske brannskader i øynene og over hele kroppen.
Vi gjennomfører også kundetilpasset risikovurdering og opplæring, for å dele kunnskap om kjemiske og termiske risikoer, 
om hvordan du kan unngå dem, og om den beste måten å hjelpe skadde på i tilfelle ulykke. www.medicalcare.se


