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HANDLEDNING

- LIVSVIKTIG KUNSKAP NU SOM FILM OCH HANDLEDNING

Rädda Liv-serien består av två filmer och en handledning som på ett lättillgängligt sätt ger livsviktig
kunskap om hur man undviker olyckstillbud i och
vid vatten och is samt hur man skall agera för att
hjälpa en nödställd. Materialet är producerat tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet SLS.
Vattenvett ger grundläggande kunskaper i badvett
och båtvett, viktiga kunskaper så att man inte utsätter sig själv eller andra för fara. Du får också veta
hur kroppen reagerar när man hamnar i kallt vatten, hur du livräddar en person och hur räddningstjänsten arbetar. Speltiden är 16 minuter. Finns
som DVD och VHS.
Isvett är en film som ger tydliga anvisningar om
vad du behöver kunna för att känna dig säker på

Beställning

o Jag beställer Vattenvett på DVD á 750 kr
o Jag beställer Vattenvett på VHS á 750 kr

isen. Frågor som besvaras är till exempel: Vilken utrustning behöver du? Hur tjock behöver isen vara?
Var är isar svaga? Hur skall du göra för att på ett
säkert sätt kunna hjälpa en som gått igenom isen?
Speltiden är 13 minuter. Finns som DVD och VHS.
Första hjälpen är en innehållsrik handledning som
kan användas på många olika sätt. Här finns bildserier - med stillbilder och förklarande text - som
stegvis visar hur man ger första hjälpen vid nödsituationer. De vanligaste Första-hjälpenåtgärderna
tas upp, till exempel mun-till-mun-andning, stabilt
sidoläge, tryckförband och hur man kan hjälpa personer med luftvägsstopp (Heimlich manöver). Här
finns också uppföljningsmaterial till filmerna Isvett
och Vattenvett som power-pointpresentationer.

860:-

o Jag beställer Rädda Liv på DVD - alla tre delarna á 1 560 kr
o Jag beställer Rädda Liv på VHS - alla tre delarna á 1 560 kr

NU 860
:-

Skola
Namn
Adress

o Jag beställer Isvett på DVD á 750 kr
o Jag beställer Isvett på VHS á 750 kr

Telefon

o Jag beställer Första hjälpen á 750 kr

E-post

Frakt och moms tillkommer.

Faxa till 019-24 48 01 eller posta till: Undervisningsvideo, Erland Skommevik, Guldbaggevägen 12, 702 30 Örebro
Tel 019-24 48 10 E-post: erland@undervisningsvideo.se Hemsida: www.undervisningsvideo.se
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