Parkontroll BRAVO
BRAVO är en minnesregel i samband med parkontroll i dykparet för att systematiskt
gå igenom och kontrollera att den egna och parkamratens utrustning är med och
fungerar som den ska. BRAVO används internationellt inom många
utbildningssystem. BRAVO återfinns bland annat i CMAS utbildningsmaterial,
SSDF:s Dykpraxis och SSDF:s loggböcker. Engelska benämningarna återfinns
nedan.
Anledningarna att göra parkontroll är:
•
•
•
•

Kontrollera att all utrustning är med och fungerar som den ska.
Kontrollera att dykaren satt på sig utrustningen ordentligt.
Uppmärksamma den som gör parkontrollen om var parkamratens spännen,
dumpventiler, viktsystem och octopus finns och hur de fungerar.
Göra en sista kontroll att ni är ok och vill dyka.

Not 2020 och 2021
Så länge rådande Covid 19-restriktioner är aktuella rekommenderas att sekundära andrasteg
(octopus) kontrolleras genom att trycka på friflödningsknappen och att de inte provandas av dykaren
eller parkamraten. I en nödsituation ska man alltid dela gas efter behov och situation. Följ aktuella
rekommendationer som finns på SSDF:s hemsida.

BRAVO är en akronym för:
B = BCD
•
•
•
•

(BCD)
Kontrollera in- och utloppsventiler på inflatorn.
Kontrollera täthet genom att fylla BCD:n helt.
Kontrollera samtliga dumpventiler.
(Vid torrdräkt kontrollerar man att kedjan är stängd samt inlopps- och
utloppsventil.)

R = Remmar (Releases)
•
•
•

Kontrollera att BCD:ns remmar sitter fast som de ska. Typiska remmar är
magspänne + kardborreband på magen, bröstspänne, axelspännen.
Kontrollera hur spännen öppnas vid en nödsituation.
Kontrollera att remmar till flaskan sitter som de ska och att flaskan sitter
fast ordentligt.
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A = Andning (Air)
•
•

•
•

•

V = Vikter
•
•
•
•

O = OK

Kontrollera manometern och vilket tryck det är i flaskan.
Be dykaren att andas tre andetag ur sin regulator och titta samtidigt på
manometern. Manometernålen ska inte röra sig. Gör den det är det ett
tecken på att kranen inte är helt öppen.
Kontrollera att andningsgasen inte smakar illa, det är ett tecken på
föroreningar i gasen.
Kontrollera var octopus sitter, hur man kopplar loss den och provandas
även den så att ni vet att den fungerar. Det kan vara bra att du får
provandas din parkamrats octopus. Då vet du var den sitter, hur du frigör
den och hur den känns att andas med.
Kontrollera att alla slangar från förstasteget löper fritt och sitter i sina
eventuella hållare.

(Weights)
Kontrollera att din parkamrat har vikter och att det verkar vara rimlig
mängd.
Om viktbälte används: kontrollera att viktbältet sitter med
högerhandsöppning och att inget hindrar vid en viktdumpning.
Om integrerade vikter i BCD:n används: kontrollera hur du kan dumpa
dem i en nödsituation.
Om andra viktsystem används ska parkamraten beskriva hur de används
och vad som ska göras i en nödsituation.

(OK)
•
•
•

Kontrollera att övrig utrustning är med såsom dykdator, kniv, mask,
snorkel, fenor m.m.
Mår parkamraten bra och vill dyka?
Då är dykaren OK för dykning och ni vet att ni båda två är kontrollerade.
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