Calendari del curs:
1a Convocatòria - Dimecres 25 de maig
2a Convocatòria - Dimecres 29 de juny
Durada: 6 hores
Horari : de 15:00h a 21:00h
Lloc d'impartició: Cambra de Comerç de Valls
Cost: 120 € + IVA/alumne (78€ bonificables)

Curs teòric-pràctic de

DESFIBRIL·LADOR EXTERN
AUTOMÀTIC (DEA)
Objectius: Aportar els coneixements i habilitats necessàries per a realitzar el Suport Vital
Bàsic (SVB) en pacients amb parada cardiorespiratòria que el requereixin, aplicar el
desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb parada cardiorespiratòria que el
requereixin i capacitar a l’alumne en Suport Vital Bàsic per al correcte ús del DEA, segons
Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la
instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització
d’entitats formadores en aquest ús.
Continguts:
Teòrics: Introducció. Causes i lloc més comuns de l’aturada cardiorespiratòria, la
cadena de supervivència, reconeixement de la situació, activació del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) (112). Què és i per a què serveix un DEA, seguretat
en la utilització del DEA , aspectes legals. Algorismes d’actuació amb i sense DEA del
European Resuscitation Council.
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Pràctics: Seguretat en l’escenari, valorar la consciència, obrir la via aèria amb la
maniobra front-mentó, valorar si respira amb normalitat, activar el SEM – 112. Efectuar
una seqüència de ressuscitació completa. Posició lateral de seguretat. Conèixer com
és el DEA. Simulacions pràctiques integrades de SVB amb i sense DEA.
A qui va dirigit: A totes aquelles persones que estiguin interessades, ja sigui a títol
personal o professional, a conèixer l’ús del Desfibril·lador extern automàtic.
Formadors: La formació serà impartida per un/a Tècnic/a Superior en Prevenció de
Riscos Laborals.
Informació i inscripcions:
CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS
Dpt. Formació - C/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS
Tel. 977 60 09 09 – formacio@cambravalls.com - www.cambravalls.com

