
KOULUTUKSET

PIKAFAKTA

Kohdistettu kemiallisiin ja  
termisiin tapaturmiin.

Voidaan räätälöidä ainutlaatuisen 
riskiympäristönne mukaan.

Osoittaa toimenpideportaan  
kaikille osille AFS 2011:19:n  
mukaan (Kemialliset työympäri-
störiskit).

Hyväksyttyjä  
EDELLYTYS-koulutuksina.

Lisää tietoa: www.medicalcare.se

Kosketus Läpäisy Reaktio
Riskien 
kartoitus

Tietoisuus, 
asenne

Vältä riskit Koulutus Suojavarusteet Välitön ensiapu

KOULUTUKSEN OSAT

•  Kemialliset ja termiset riskit – mistä 
ne löytyvät?

•  Luokittelu, merkitseminen ja  
käyttöturvallisuustiedote

•  Mikä on kemiallinen palovamma? 
– miten se syntyy, miten se vaikuttaa 
ihmiseen, mitkä seuraukset tämä 
voi saada? 

•  Kemiallisten tapaturmien  
esimerkkejä

• Vastuu ja velvollisuudet

•  Miten voimme ottaa huomioon koko 
ihmisen tarpeet tapaturmassa? 

•  Suojautumistarve – tietoisuus ja 
asenne, kaikkien vastuu, oikea  
suoja oikeaan tarkoitukseen – sen 
merkitys.

•  Jos tapaturma tapahtuu  
– käytännöllisiä harjoituksia, tietoa 
sairaalalle.

• Tuntemuskoe.
• Sopivia ensiaputuotteita

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Askeleet kemiallisen tapaturman estämiseksi

Koulutuksiamme käytetään nykyään EDELLYTYS-koulutuksina monilla toimialoilla.  
Sisältö on sovitettu osoittaakseen toimenpideportaan kaikille osille, kuten on kuvattu Ruotsin 
Työympäristöviraston säännöillä kemiallisista työympäristöriskeistä AFS 2011:19.

”USEIMMAT TAPATURMAT 

EIVÄT TAPAHDU, VAAN 

ANNAMME NE TAPAHTUA…”

Jos tapaturma kuitenkin on tapahtunut, 
oikealla tiedolla kemiallisista riskeistä 
ja ensiaputuotteiden käytöstä oikealla 
tavalla, voidaan lisätä edellytykset 
ihanteelliseen hoitoon vammojen  
ehkäisyä ja lievitystä varten.
 Medical Care Systemillä on yli 25 
vuoden kokemus alalla ja olemme 

erikoistuneet kemiallisten sekä  
termisten riskien tunnistamiseen ja 
vähentämiseen työpaikasta huoli-
matta. Tarjoamme ainutlaatuisen 
koulutusohjelman, jonka painopiste 
on sekä kemialliset riskit sinänsä, 
että käyttäjien asenteet ja näiden  
tietoisuus.

ENSIAPU KEMIALLISILLA  
JA TERMISILLÄ TAPATURMILLA

Monet sijoittavat suojatuotteisiin suojatakseen itseään kemikaali-
tapaturmilta, mutta vaikka sinulla on kuinka hyviä suojatuotteita, nämä 
eivät anna mitään takuuta siihen, että tapaturma ei koskaan tapahdu 
eikä siihen, ettei vakava vamma synny. Paras tapa välttää vakavien 
vammojen syntyä on varmistaa, ettei tapaturma koskaan tapahdu.  
Oikealla tietoisuudella ja asenteella pystymme yhdessä estämään  
monien tapaturmien syntyä



KOULUTUKSET
KEMIALLISISTA JA  
TERMISISTÄ TAPATURMISTA

ENSIAPU KEMIALLISISSA TAPATURMISSA  
Peruskoulutus kemiallisista riskeistä ja Diphoterinen® käytöstä. Koulutus kestää 3 tuntia ja sisältää sekä  
teoreettisia että käytännöllisiä osia kemiallisten tapaturmien ja Diphoterinen® käytön alalla. Osallistujat saavat 
käsityksen siitä, miten kemiallinen vamma syntyy, miten voimme toimia estääksemme sen sekä miten ja milloin 
Diphoterine® toimii ja miten käytännössä toimimme hätätilanteessa. Koulutus lopetetaan tuntemuskokeella ja 
kurssin suoritettua jokainen osallistuja saa koulutustodistuksen.

ENSIAPU KEMIALLISISSA TAPATURMISSA FLUORIVETYHAPOLLA 
Peruskoulutus kuin yllä on kuvattu, mutta erityisesti kohdistettua toimintaan, joka käsittelee fluorivetyhappoa  
ja Hexafluorinen® käyttöön Diphoterinen® tilalle. Koulutus kestää 3 tuntia.

ILU – KOKONAISNÄKEMYS, JOKA EHKÄISEE KEMIALLISIA TAPATURMIA
ILU tarkoittaa kartoitus, ratkaisu ja koulutus, ja on asiakaskohtainen riskien inventointi ja räätälöity koulutus  
kemiallisista tapaturmista ja Diphoterinen®/Hexafluorinen® käytöstä. Koulutus kestää 3 tuntia.

Medical Care System auttaa teitä tunnistamaan kemialliset riskit, jotka löytyvät työpaikaltanne. Tällä lähtökohtana 
osaamme suositella sopivat ensiapuvarusteet, jotka ovat räätälöityjä toimintanne mukaan. Lopuksi kokoamme 
kokonaisen koulutuspaketin yrityksenne henkilökunnan kouluttamiseksi. Tämä johtaa turvallisempaan  
työpaikkaan, jossa jokainen henkilö ottaa vastuuta omasta turvallisuudesta. ILU noudattaa Ruotsin  
Työympäristöviraston sääntöjä AFS 2011:19 ja on suunniteltu tukemaan työnantajan vastuuta kemiallisista  
työympäristöriskeistä.

Koulutukset ovat saatavilla eri muodoissa sopiakseen juuri teidän työympäristöönne.
Tarjoamme myös koulutuksia: L-ABC/Hätäensiapu (Tilannearviointi, hengitys, verenvuoto, shokki)  
ja D-HLR/PPE-D (defibrillaattori-sydän-keuhko pelastus). Lisää tietoa: www.medicalcare.se

Medical Care System tuottaa ja jakaa korkealaatuista ja helposti saatavia ensiapu-tuotteita kemiallisten ja termisten  
palovammojen nopeaa ja tehokasta hoitoa silmiin sekä koko vartalolle. Järjestämme myös asiakkaille erityisesti  
sovellettuja riskianalyysejä ja koulutuksia kemiallisista ja termisistä vaaroista, sekä miten niitä vältetään. Opetamme  
myös parhaan hoitotavan onnettomuuden sattuessaan. www.medicalcare.se


