Grundkursus i håndtering af gas – E-learning
For en sikker og effektiv håndtering
af gas i sundhedsvæsenet

For en sikker og effektiv håndtering af gas i
sundhedsvæsenet
En komplet grunduddannelse fra Air Liquide, opdelt i fire moduler:
• Gas i sundhedsvæsenet
• Gasflasker
• Opbevaring, håndtering og brug
• Sikkerhed
Uddannelsen henvender sig til alle, der håndterer gas i sundhedsvæsenet, for
eksempel, driftspersonale, medicinsk sundhedspersonale og teknikere.
Alle moduler indeholder øvelser, refleksioner og quizzer til at give deltagerne en
større forståelse og viden om håndtering af gas.
Målet med Air Liquide grundkursus i håndtering af gas er, at deltagerne skal føle sig
trygge i forbindelse med håndtering af gas i deres daglige arbejde. Hvilket også vil
give en tryghed og sikkerhed overfor patienterne.

Grundkursus i håndtering af gas – indhold
Modul 1

Gas i sundhedsvæsenet

I dette modul vil du lære, hvordan hospitalets forsyning af gasser
fungerer, hvilke gasser der findes i sundhedsvæsenet, hvad de
anvendes til og hvordan de anvendes.

Modul 2

Gasflasker

Dette modul giver grundlæggende viden om, hvad gas er og
hvordan temperatur og tryk påvirker dets egenskaber. Du får at vide,
hvordan ventiler og regulatorer arbejder så trykket i gasflasken kan
reduceres og den gassen kan anvendes. Modulet indeholder også en
gennemgang af flaskens etiketter og hvad de betyder.

Modul 3

Opbevaring, håndtering og brug

I dette modul vil du lære, hvordan gasflasker skal opbevares, sikres og
transporteres. Du vil lære, hvordan du tilslutter, foretager indstillinger og
hvordan du stopper behandlingen med gas. Modulet indeholder også
hvordan man beregner den resterende mængde af gas i flasken og
hvordan man bytter gasflasker.

Modul 4

Sikkerhed

I dette modul lærer du mere om sikkerheden omkring gas håndtering og de
risici, der kan findes med de forskellige typer af gasser. Vi gennemgår også
forebyggende foranstaltninger, og hvad der sker, hvis en brand skulle opstå.

Kontakt Air Liquide for mer information: www.airliquide.dk
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