Vi har härmed nöjet att inbjuda till:

Fördjupad handhavandeutbildning på ABL8XX
Köpenhamn den 17–19 sept. 2019 (vecka 38)
Utbildningen sker i Radiometers lokaler i Köpenhamn och leds på svenska av Triolabs personal.
Kurstiden är två alternativt tre dagar. Dag tre vänder sig främst till personer med djupare teknisk
kunskap. Kursavgift för två dagar är 9 750 kr och för tre dagar 12 750 kr.
Vi reserverar hotellrum för dig till förmånspris. Enkelrum inklusive frukost kostar DKK 1190.
Om du vill dela rum med en kollega kostar ett dubbelrum DKK 1450. De låga priserna
är baserade på kort- eller kontantbetalning och du betalar själv vid utcheckning. Hotellet åtar sig inte
att fakturera i efterhand. Vid efterfakturering av hotellkostnaden från Triolab AB, utgår en
administrationsavgift om 150 kr.
Hotellet The Square hotel, (www.arp-hansen.dk) är centralt beläget, mitt i Köpenhamn,
Antalet kursplatser är begränsat till 20 deltagare och vi reserverar platser i den ordning anmälningarna
inkommer. Vi behöver din kursanmälan senast 2019-08-10

Välkommen med din anmälan!

Med vänlig hälsning
TRIOLAB AB
Lena Holmqvist
Kursansvarig blodgasgruppen
031- 81 72 27
E-post: lena.holmqvist@triolab.se

Syftet med utbildningen är:
Att kunna sköta och underhålla ert instrument enligt
bruksanvisningen och ta del av kompletterande
föredrag angående blodgasinstrumentet, t.ex.
provhantering och kalibrering.
Vi delar in gruppen vid övningstillfällena baserat på
deltagarnas förkunskaper. Vi ber dig därför att
markera på svarstalongen vilken grupp
passar
dig bäst.

Triolab AB
431 02 Mölndal
Tel 031-81 72 00
www.triolab.se

TRIOLAB AB tillhanda senast den 2019-08-10
Anmälan till blodgaskurs ABL8XX i Köpenhamn 17–19 sept. (vecka 20)

Namn ___________________________________ Befattning_________________________
Namn ___________________________________ Befattning_________________________
Sjukhus/Företag ____________________________________ Tel _______ / ________
Avdelning _________________________________________________________
Postnummer/Postadress _________________________________________________________
E-mail ___________________________________
Jag/vi vill att Triolab AB reserverar hotellrum i Köpenhamn för följande nätter:
Före och mellan kursdagarna
Mellan kursdagarna
Dubbelrum
Ja tack, jag vill att rummet blir fakturerat av Triolab.
Nej tack, jag behöver ingen hjälp med hotellrumsreservation
Vegetarisk kost
Antal dagar:
Tvådagarskurs

______________________________________________

Tredagarskurs

Ort

Datum

______________________________________________
Avsändare
För planering av tramsporter på hemresedagen, ange hur du/ni reser från Köpenhamn
Tåg
Flyg

TRIOLAB AB, Lena Holmqvist, Bifrostgatan 30, 431 02 Mölndal.
Fax 031-81 72 18
Eller via e-post: lena.holmqvist@triolab.se

