Järpen 4 januari 2016

Din hjärtstartare hyr du av oss!
Hjärtstartare AED Plus
Defibrillator AED-Plus från Zoll inklusive batterier, elektroder för vuxna med inbyggd HLR
feedback, fem års hållbarhet på batterier och elektroder om de ej används, sju års garanti på
hjärtstartaren. Inkluderade tillbehör som ingår i varje grunduppsättning:
•
•
•
•
•
•

Väska
Tillbehörskit med andningsskydd, rakhyvel, torkduk, handskar och våtsavett
Väggskylt
Klisterdekaler – ”Hjärtstartare i lokalen”, två stycken
Instruktionsskylt
Väggfäste

HLR med tillhörande utbildning för hjärtstartare. Avser år ett och i samband med köp
Hjärt-lungräddningsutbildning (HLR) enligt HLR-rådets rekommendationer. Genomgång, information
och prova på hjärtstartaren. Alla får en egen docka för praktiska övningar.
Total tidsåtgång/utbildning cirka 2 timmar varav grundutbildning 1 timma, 30 minuter för övningar
med hjärtstartare och AED-plus attrapper samt avslutande 30 minuter för diskussion och frågor, till
exempel om diabetes, stroke, etc. Max 15 personer per utbildningstillfälle. Personligt kompetensbevis. Kursbevis till arbetsplatsen. Utbildningen är giltigt i ett år och i samband med köp.
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefonsupport vardagar mellan klockan 8.00-16.00
Felsökning
Fri support med uppgraderingar
Fri support med framtagande av data efter användning i skarpt läge
Krishantering med professionell resurs vid hjärtstopp på arbetsplatsen (cirka 30 min på telefon)
Kostnadsfri påminnelse då det är tid att byta elektroder eller batterier
Kostnadsfri kontroll av hjärtstartare vid utbildningstillfällen
Hjärtstartaren levereras driftsatt, kontrollerad och redo för användning

Pris från 435 kr/månad
Övrigt:
Angivet pris gäller exklusive moms, resa och eventuell frakt. Vid utbildning står beställaren för
kurslokal och eventuell förtäring.
Samtliga utbildningar leds av certifierade instruktörer som är aktivt yrkesverksamma inom ambulans
och/eller akutsjukvård. Alla med bred erfarenhet av verkliga situationer som ger utbildningen en
verklighetsanpassning med hög kvalité och anpassning efter aktuella riktlinjer. Utbildningarna följer
HLR-rådets kursprogram.
Med vänlig hälsning,
Niclas Brissman
Akuthjälpen Åre
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