
Kar najbolj realna simulacija usposabljanja za 
taktično gašenje požarov.
Dräger Fire Dragon 9000 je usposabljanje, na 
katerem se udeleženci soočijo z realističnimi 
simulacijami gašenja požarov ter pridobijo 
potrebna znanja in taktično izobraževanje. Vse 
to v varnem in nadzorovanem okolju.  
V »mobilni hiši« so različni prostori (stopnišče, 
kuhinja, spalnica) in viri ognja za individualne 
potrebe usposabljanja. Tako lahko načrtujete in 
izkusite lasten program usposabljanja.

VABILO NA USPOSABLJANJE 

Kdaj: 30.september do 2.oktober  2020
Kje:   PGD Stična, Stična 144, 1295 Ivančna Gorica

Cena na osebo:  140,00 eur (brez DDV).

Prijave do 22.septembra 2020 na pisarna@draeger.com.

V primeru vprašanj je kontaktna oseba g. Anton Papež (051 315 029), anton.papez@draeger.com

Vaša IDA je po vaji ali intervenciji 
onesnažena s škodljivimi snovmi s kraja 
delovanja. Pravilno čiščenje opreme po 
uporabi prepreči navzkrižno 
kontaminacijo in podpira zdravje 
uporabnika. Poleg tega zagotavlja 
funkcionalno osebno zaščitno opremo. 
Zaradi pričujoče pandemije virusa 
COVID 19 pa je še toliko bolj 
pomembna dezinfekcija zaščitne 
opreme.

Cilj usposabljanja je razumeti osnove 
delovanja opreme za zaznavanje plinov, 
področja uporabe in pravilno 
interpretiranje rezultata.
• Principi delovanja merilnih naprav
• Preverjanje detektorja pred zagonom
• Vrste detektorjev nevarnih plinov
• Pravilno ravnanje z instrumentom
• Prepoznavanje alarmov in napak
• Pravilno vzdrževanje aparata

Usposabljanje bodo vodili priznani inštruktorji iz Slovenije. Možnosti prijave posameznikov ali celotne ekipe 
(10 ljudi z možnostjo prilagoditve scenarija glede na želje ekipe). Usposabljanje bo potekalo v blokih (sprejem, 
teorija, vaja z opremljanjem, zaključni del) za deset oseb (dvojice z inštruktorjem, 2x vstop na različna scenarija).

Realna simulacija usposabljanja v simulatorju Fire Dragon 9000
+

Osnove s praktičnimi primeri Detekcije nevarnih plinov 
+

Osnove manualnega čiščenja in dezinfekcije IDA



PRIJAVNICA

PODATKI O ENOTI (PGD, PGE, GB, ...)

PRIJAVITELJ

Ime in priimek/Naziv organizacije:

Ulica in hišna številka: Poštna številka/Kraj:

Davčna številka enote: E-mail prijavitelja:

PODATKI O TEČAJNIKU

Ime in priimek tečajnika:

Ulica in hišna številka: Poštna številka in kraj:

E-mail tečajnika:

Podatki prijavnice se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve. Podatki prijavnice se zbirajo in obdelujejo za 
potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let.

 SOGLAŠAM, da Dräger Slovenija d.o.o. uporabi moje kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in naziv podjetja) 
za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov Dräger Slovenija d.o.o., Nadgoriška cesta 19, 
1231 Ljubljana Črnuče, ali preko elektronske pošte, zahtevam, da Dräger Slovenija d.o.o v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne 
podatke za namene obveščanja o novicah.

Predhodno znanje:   NIMAM tečaja HFT     Imam opravljen tečaj HFT modul :   A  B  C

PLAČNIK

 Tečajnik / fizična oseba
 Enota / pravna oseba

Splošni pogoji

Potrjujem, da se strinjam s splošnimi pogoji sodelovanja in navodili organizatorja.
 DA, se strinjam

Podpis

SPLOŠNI POGOJI:
Prijavitelj se z oddajo prijave zavezuje, da sprejme pogoje poslovanja organizatorja.
Prijavitelj oziroma udeleženec (v kolikor gre za isto osebo) se zaveže, da bo upošteval vse pogoje ob prijavi ter upošteval vsa navodila organizatorja 
in inštruktorjev.
Udeleženc se zaveže, da bo dosledno upošteval vsa navodila in predpise iz področja varstva in zdravja pri delu.
Prijavitelj/udeleženec s prijavo potrjuje, da je psihofizično sposoben in da ima veljavno zdravniško spričevalo po 5. členu Pravilnika o ugotavljanju 
zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (ali 4. členu starega pravilnika).
Prijavitelj/udeleženec s prijavo potrjuje da je oprema, ki jo uporablja brezhibna in pregledana.
Prijavitelj/udeleženec mora prinesti svojo popolno opremo (obleko,čelado,dihalni aparat, polno jeklenko z zrakom), ki je brezhibna.



PROGRAM USPOSABLJANJA

Sklop za enoto/skupino 10 oseb je oblikovan za delovanje v dvojicah. Vsaka dvojica opravi obe vaji tako da 
sta tečajnika 1 x prvi in 1 x drugi napadalec. Sklop skupine je oblikovan v 2 urnih blokih in sicer:
sprejem, teorija, vaja, zaključni del z analizo

Vaja 1. Fire Dragon 9000

Vstop skozi vrata nivojsko in gašenje enega jedra požara

- Tehnike pravilnega vstopanja (pregled, ohlajevanje,
nadzor…)

- Tehnike horizontalnega gibanja (preiskovanje,
napredovanje, hlajenje in gašenje)

- Gašenje jedra požara
- Varen umik

Vstop skozi zgornja vrata in prodiranje v klet 

- Tehnike pravilnega vstopa: predpostavka
kletni požar

- Napredovanje po stopnišču z ohlajevanjem
- Tehnike gibanja, preiskovanja in gašenja
- Gašenje več jeder

Prikaz detekcije nevarnih plinov

- Atmosferske nevarnosti in mejne vrednosti
- Vrste detektorjev nevarnih plinov
- Principi delovanja merilnih naprav
- Področje delovanja merilnih naprav
- Praktični poizkusi delovanja in odčitavanja

Teoretični in praktični prikaz čiščenja opreme

- Pravilno čiščenje opreme po uporabi
- Dezinfekcija opreme
- Načini čiščenja in dezinfekcije

Vaja 2.-Fire Dragon 9000Vaja 2. Fire Dragon 9000

Predavanje: a) Osnove s praktičnimi primeri detekcije
b) Čiščenje in dezinfekcija

Predavanje za enoto/skupino 10 oseb je zasnovan v trajanju 90 minut. Predavanje se bo odvijalo pred 
vstopom v Dräger Fire Dragon 9000.




