Det er de gode og trygge oplevelser, der betyder noget for patienter og pårørende,
når de kører med DK Ambulance-Eurocare.
Det er derfor af stor betydning for DK Ambulances reddere at kunne udvise den
rette empati, omsorg og behandling i vores ambulancer uanset opgavens art. Af
denne grund holder DK Ambulance-Eurocare løbende oplæringsprocedurer og
kompetencevurderinger af høj kvalitet på vores Ambulanceassistenter,
ambulancebehandlere og paramedicinere, selv efter endt uddannelse - ikke alene
for DK Ambulance - Eurocare selv, men også i forhold til vores dygtige
medarbejderes oplevelse af at gøre en forskel.

Vi tager ansvaret hele vejen

•

Ambulancerne og tilhørende udstyr er opbygget
og vedligeholdt efter Dansk standard DS/EN
1789:2 000 og DS/EN 1865:2 000

•

DK Ambulance - Eurocare benytter kun godkendte
ambulancereddere, der opfylder Bekendtgørelse
om planlægning af sundhedsberedskabet og det
præhospitale beredskab samt uddannelse af
ambulancepersonale m.v.

•

DK Ambulance - Eurocare kan ved behov stille
med læger – sygeplejersker og paramediciner.

•

DK Ambulance - Eurocare er landsdækkende og
kører ambulancetransporter hele Europa.

•

DK Ambulance - Eurocare er godkendt til kørsel
på Airside i Københavns Lufthavn.

•
•

Døgnvagt. Tlf. 70 231 911
info@dk-ambulance.dk

Firmaprofil
Ambulance og liggende sygetransport
DK Ambulance-Eurocare kan med kompetente, smilende og veluddannede reddere
samt nye moderne ambulancer med det nyeste udstyr, løse enhver opgave hvor den
offentlige sygesikring IKKE dækker og i de ulykke og transportsituationer som ikke
giver mulighed for en regional ambulance eller sygetransport.
DK Ambulance-Eurocare sørger for sikker transport ved indlæggelse og
hjemtransport ved egen- eller forsikringsbetalt behandling fra privathospitaler og
klinikker, lige såvel som vi foretager længerevarende ambulance og sygetransporter
i ind- og udland.
DK Ambulance-Eurocare har et tæt samarbejde med både private og offentlige
instanser i forbindelse med turene.
Senge – Kuvøse – XL ambulance transport
Til komplicerede transporter mellem hospitalerne af kritiske patienter, samt ekstra
lange transporter hvor kan det være nødvendigt at lade patienten forblive liggende
i hospitalsseng.
Ved kritisk syge babyer og i høj grad for tidligt fødte, som har behov for liggende
transport i kuvøser.
Transport af ekstra store patienter samt specielle kørestole.
Intensiv ambulancetransport i luften
I samarbejde med North Flying A/S som har moderne ambulancefly med læger og
sygeplejersker, sørger vi for sikker hjemtransport af patienter fra eller til udlandet.
Vi sørger også for sikkerheden til jeres næste arrangement
Til f.eks. Motorløb, konkurrencer, fester, messer og andre events, sikrer vi den
professionelle indsats i tilfælde af ulykke el. sygdom.
Hvorfor vælge DK Ambulance-Eurocare
Som det forholder sig i mange brancher, så hænger pris og kvalitet også sammen,
når det kommer til ambulancetjenester. Derfor er der nogle faktorer, man altid skal
være opmærksom på, når man vælger sin samarbejdspartner. Derfor tager vi altid
hos DK Ambulance-Eurocare ansvaret hele vejen.
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