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PONUKOVÝ LIST
rescueCOURSE - AKREDITOVANÉ KURZY PRVEJ POMOCI
- certifikované aj necertifikované kurzy
- všeobecné aj špecializované
- certifikovaní inštruktori s praxou
- pre autoškoly, IZS, firmy, školy, rodiny

rescueWEEKEND - VÍKENDOVÝ PRAKTICKÝ KURZ
- 2-3 dňový zážitkový kurz prvej pomoci
- 10 typov modelových situácii
- lektori z praxe, profesionálni záchranári
- pre deti aj dospelých (teambuilding, triedy)

rescueROOM - ZÁŽITKOVÁ PRVÁ POMOC
- trénujete prakticky, učíte sa na vlastnej skúsenosti, volíte si náročnosť i zameranie
- simulované prostredie, modelové situácie, maskované zranenia, rôzne témy
- naučíte sa reagovať, prelomíte blok a strach
- navštívte našu pobočku alebo s mobilnou verziou prídeme za vami

rescueSHOW - UKÁŽKY PRVEJ POMOCI
- prezentácie práce a výbavy záchranárov
- osveta v poskytovaní prvej pomoci
- aj špecifické zameranie (horská služba, kynologická záchrana)
- pre školy, firmy a organizácie, obce, eventovky

rescueMAKEUP - MASKOVANIE ZRANENÍ
- realistické znázornenie poranení (SFX makeup) a horor makeup,
- certifikovaní maskéri, divadelný a filmársky materiál
- kurzy maskovania, školenie figurantov
- pre kurzy prvej pomoci, cvičenia IZS, záchranárske súťaže, zdravotné školy, karneval

rescueBOOK - PRÍRUČKA PRVEJ POMOCI
- interaktívna kniha s prvkami rozšírenej reality, videami a 3D obrázkami
- postupy poskytovania prvej pomoci sú podľa Guideliness 2021
- kniha pre každého ale napr. aj ako učebnica pre predmet prvá pomoc
- pre laickú aj odbornú verejnosť

rescueAED - AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR
- workshopy resuscitácie s defibrilátorom
- sprostredkovanie predaja - tréningové aj zásahové AED
- asistent masáže srdca BEATY
- pre obce/verejné priestranstvá, zdravotnícke/sociálne zariadenia, firmy/organizácie

rescueASSISTNCE - ZDRAVOTNÝ DOZOR
- asistenčná služba na hromadných podujatiach
- zdravotník na pobytoch (lyžiarske zájazdy, tábory)
- zdravotnícki záchranári, sanitné vozidlo, nadštandardná výbava
- pre kultúrne-spoločenské, športové-súťažné, eventové-kongresové akcie

