Rescue Center Denmark

Bjærgning og stabilisering af fly og
udtagning af personer fra fly
Rescue Center Denmark tilbyder et nyt og unikt kursus i bjærgning og stabilisering af
havarerede fly samt udtagning af personer fra havarerede fly.
Her er muligheden for at lære at udnytte de muligheder, der er i brug af spil og afstivningsmateriel i forhold til stabilisering og afstivning af fly samt frigørelse og udtagning
af personer ved fly havari. Der arbejdes også med sikkerhed på skadesstedet og flytning af emner, der er i vejen for redningsarbejdet. Der arbejdes med spillets kræfter ved
skæring af wiren og ankerværdi på redningskøretøjet. Derudover brug af spil, stabiliseringsmateriel og udtagning og frigørelse af personer fra fly på en sikker måde.

Rescue Center Denmark blev
etableret den 17. august 2012

ved en sammenlægning af akti
viteterne ved EUC Vest og Kursus
Center Vest indenfor brand,
red
ning, ambulance, redderelev
uddannelsen, autohjælp og bjærg
ning, samt førstehjælp.
Vi har mere end tyve års erfaring i
kurser og uddannelse til branchen.
Vi arbejder målrettet på at blive
branchens foretrukne samarbejds
partner når det gælder uddannelse
og træning.

Indhold
>> Lovgivning på området
>> Anhugningsgrej og anhugningspunkter fly
>> Hydrauliklære
>> Beregning af belastninger
>> Stabiliseringsmateriel og stabiliseringspunkter fly
>> Flykendskab farer, opbygning og udtagning af personer (hypotermi skader)
>> A B C D E og brug af spinboard samt halskrave
>> Skadestedslære
>> Praktiske øvelser med spil, stabiliseringsmateriel og udtagning af personer fra fly
>> Mørkebjærgning af fly og øvelser i alt terræn og underlag.
>> Vedligehold og eftersyn af spil og materiel.
Målgruppe
Flybrandvæsner og -redningsberedskaber

Rescue Center Denmark

Pris og gennemførelse
Dkr.: 8.900,- pr. deltager eksklusiv moms og eksklusiv forplejning.
Kurset gennemføres på Flyvestation Skrydstrup.
Deltagerantal
Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.
Varighed
5 dage – kontakt os for konkret planlægning af hold.
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Yderligere informationer
Konsulent John Møller Jensen, mobil 30 46 48 80, jmj@rescuecenter.dk
Underviser Claus Ohmand Jensen, mobil 61 55 35 59, coje@rescuecenter.dk
Underviser Eigil Hvid, mobil +45 61 22 31 61, egh@rescuecenter.dk

