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Szanowni Państwo !
Medical Service jest firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie
w dziedzinie ratownictwa medycznego. Specjalizujemy się nie tyko
w ratownictwie medycznym, ale także w górskim i wodnym. Nie jest nam
obce ratowanie na ulicy, w skalnych górach, czeluściach głębiny jak i
podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Te wszystkie doświadczenia posiadają
ludzie, którzy tworzą serce firmy. Reprezentują oni różnego rodzaju zawody
medyczne takie jak: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka. Dzięki takiemu
doborowi profesjonalistów jesteśmy w stanie zapewnić wysoki standard
naszych usług.

OFERTA POKAZÓW RATOWNICZYCH Z OMÓWIENIEM
DEFIBRYLACJI AED
I MOŻLIWOŚCIĄ ĆWICZEŃ
Chcemy Państwu przedstawić ofertę pokazu reanimacji z użyciem
defibrylatora AED z omówieniem.

 Pokaz
W naszym pokazie chcielibyśmy zaprezentować uczestnikom, jak udzielać
skutecznie pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb ratunkowych.
Pokaz ma na celu zobrazowanie i omówienie :


bezpieczeństwa własnego i miejsca zdarzenia,



rozpoznanie czynności życiowych,



skutecznego wezwania pomocy,



działania ratunkowe - reanimacja,



techniki transportowe.

W wyznaczonym przez Państwa miejscu, ratownicy zaimprowizują zdarzenie
medyczne, polegające na przedstawieniu na fantomie, jak prawidłowo
ocenić czynności życiowe, jak i kiedy podjąć dobrą decyzję ratowniczą
polegającą

na

skutecznym

wezwaniu

pogotowia

ratunkowego

oraz

rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej do czasu przyjazdu
zespołu ratunkowego.
Chcielibyśmy przedstawić również bezpieczne użycie defibrylatora AED
połączone z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Wydaje nam się, że pokaz
powinien być z jednej strony ciekawie przedstawiony, a z drugiej nieś
przesłanie edukacyjne polegające na tym, żeby świadkowie zdarzenia w
nagłym stanie zagrożenia życia potrafili ocenić czynności życiowe, skutecznie
wezwać pomoc i natychmiast przystąpić do reanimacji połączonej z
defibrylacją (defibrylatorem AED). Należy edukować słuchaczy, że skuteczna
defibrylacja daje realne szanse na przeżycie poszkodowanego nawet do
60-70 %.
Cały pokaz, będzie komentowany przez komentatora (ratownik medyczny,)
w taki sposób, aby obserwujący pokaz pracownicy wiedzieli co w danej
chwili się odbywa i dlaczego w takiej, a nie innej formie zostały podjęte
działania ratownicze.

Czas trwania pokazu to 1,5 godziny.
Po zakończeniu pokazu proponujemy ćwiczenia praktyczne dla chętnych
Ćwiczenia obejmą:


Ćwiczenia praktyczne RKO z wykorzystaniem defibrylatora AED.



Stany urazowe, zaopatrywanie ran.



Postępowanie w zadławieniu i zakrztuszeniu.

Termin pokazu


Terminy pokazów do uzgodnienia

Miejsce pokazu


Do wspólnego uzgodnienia.
Miejsce pokazu zależne jest od strony zamawiającej.

Koszt pokazu


Koszt pokazu wynosi - 1300 zł netto

Cena obejmuje






wykładowcę – Instruktora (instruktorów pierwszej pomocy,
ratowników medycznych)
sprzęt szkoleniowy w postaci: fantomy do ćwiczeń( różnego rodzaju
dziecięce, zwykłe i z komputerem), waliza interwencyjna,
opatrunkowa, apteczki, defibrylator szkoleniowy AED itp.
maseczka do nauki resuscytacji
pozoranta
charakteryzację

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oferty jesteśmy do Państwa dyspozycji pod
numerami telefonów:
Biuro Medical Service 032 257 84 40, kom. 605 405 477.
www.medical-service.pl, ms@medical-service.pl

