Pensjonistforbundet og Trygg Partner AS har inngått rammeavtale.
Trygg Partner tilbyr alle medlemmer i Pensjonistforbundet kjøp av hjertestarter, samt kurs i bruk,
og generell førstehjelp.

Pensjonistforbundet tilråder medlemmene å bruke denne avtalen når slikt utstyr skal kjøpes.
Tilbudet omfatter også 15% rabatt på førstehjelpsutstyr. Dette kan kjøpes i Trygg Partner sin
nettbutikk, www.trygg-partner.no eller via telefon og mail.
Rabatten utløses ved å bruke rabattkode: PENSJONISTEN

Hjertestarter LifePack CR Plus:

Kurs i bruk av hjertestarter:

LIFEPAK CR Plus er en halvautomatisk hjertestarter som er utstyrt med
den samme avanserte teknologien
akuttmedisinsk personell setter sin
lit til.
Den er likevel enkel å bruke og er
spesielt beregnet for den første
personen som kommer til ved
hjertestans. LIFEPAK CR Plus gir en enkel
,steg-for-steg veiledning med en tydelig kr. 8.500
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Det er 100% trygt å bruke LIFEPACK CR
Plus. Det går ikke an å gjøre noe galt og
det er umulig å skade noen med hjertestarteren.
Hjertestarteren leveres klar til
bruk inkludert 2 sett elektroder,
bæreveske og veggfeste. Hjertestarteren trenger ingen service
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Vi tilbyr godt tilrettelagte kurs for
alle alders- og yrkesgrupper.
I tillegg til praktiske øvelser i
hjerte- og lungeredning fokuserer vi
på motivasjon til å hjelpe, enkle grep
for effektiv førstehjelp når det gjelder
slag, hodeskader, sårskader, epilepsi og
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Vi tar for oss bruk av medisiner og
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snakker litt om hva som skjer etter en
hendelse.
Det er plass til 20 personer på hvert kurs
og det har en varighet på 3 timer.
Kurset kan holdes både på dag- og kveldstid.
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Trygg Partner kontaktes på telefon 22 55 01 00
eller på e-post til post@trygg-partner.no

