
Aplikacja została stworzona zgodnie ze standardami 
NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej). 
Akcja gry toczy się w starej fabryce samochodów, w któ-
rej wcielasz się w członka grupy antyterrorystycznej.

Zadaniem grupy jest ocalenie ofiary porwania z rąk 
przestępców. To, czy akcja grupy odniesie sukces, będzie 
zależeć od Twoich wyborów. Zachowanie zimnej krwi 
zadecyduje o powodzeniu akcji ratunkowej.
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Ju¿ wkrótce nowe szkolenia:
Prace w przestrzeniach zamkniętych            Suwnice

Prace na wysokości            Operator hakowy



Aplikacja dedykowana do szkolenia z zakresu kluczo-
wych elementów podczas ewakuacji, z możliwością 
personalizacji pod daną firmę. Podczas gry zdobywamy 
punkty za poprawne postępowanie, jednocześnie za-
poznając się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 
w przystępny i nowoczesny sposób.

W trakcie szkolenia otrzymasz proste zadanie - 
ewakuować się z płonącego budynku. Podczas szkolenia 
rozwiążesz szereg zadań. Dzięki czemu, poznasz jak 
działa hydrant, gaśnica, ROP oraz co trzeba zrobić gdy 
zauważysz pożar. Aplikacja zawiera również scenariusz 
pożaru w kuchni. Aplikacja świetnie sprawdza się 
podczas szkoleń ppoż. ale i również przy szkoleniach 
okresowych i wstępnych.

Aplikacja dedykowana do szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy, wykonana zgodnie z wytycznymi Europejskiej 
Rady Resuscytacji. Podczas gry, zdobywamy punkty za 
poprawne postępowanie oraz odznaki za prawidłowo 
wykonane wszystkie wyzwania. Aplikacja jest zintegro-
wana z każdym fantomem dostępnym na rynku, więc wy-
konując uciski ratownicze, widzimy w goglach rezultaty 
działań.

Postawione przed nami zadania będą ogromnym 
wyzwaniem i  ciekawym doświadczeniem. W szkoleniu 
dowiesz się jak postępować przy: skaleczeniach, złama-
niach, resuscytacji, AED. Aplikacja jest zintegrowana 
z  fantomem  przy  wykonywaniu  ucisków

Przygotowanie do egzaminu UDT. Aplikacja opracowa-
na na podstawie pytań teoretycznych z egzaminu UDT.
Już  teraz możesz przygotować swoich pracowników do 
egzaminu teoretycznego w przystępny sposób za pomo-
cą aplikacji VR.

Wcielasz się w rolę nowego pracownika który trafia do 
firmy. W trakcie twojego dnia pracy poznajesz dość 
nerwowego szefa oraz dwóch przyjaznych kolegów. 
Od szefa otrzymujesz 10 zróżnicowanych zadań do 
wykonania. Aplikacja tematyką obejmuje  zagadnienia 
niezbędne do przygotowania operatora do egzaminów 
UDT.

W aplikacji wcielasz się w rolę pracownika, który wcho-
dzi na obszar produkcyjny. W około dzieje się wiele 
aktywności, działające maszyny, pracownicy, jeżdżące 
wózki widłowe. Zadaniem gracza jest identyfikacja 
zagrożeń oraz wykonanie czynności, które wyeliminują 
ryzyko. 
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