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HJERTESTARTER



I Norge dør ca 3-4000 personer årlig av plutselig 
uventet hjertestans. Tidlig HLR og bruk av hjertestarter 
redder flere liv!

Dramatisk øyeblikk
Det skjer uventet, og helt plutselig, når noen faller om med plutselig 
uventet hjertestans. Det rammer både unge og eldre, aktive og 
tilsynelatende friske personer. Når hjertet slutter å slå, er det helt 
avgjørende å handle raskt. AEDPlus er trygg, enkel, lett å bruke, og 
gir bruker god veiledning under bruk. AEDPlus hjertestarter har mange 
unike egenskaper:

Elektrode:
Elektroden gir brukeren kontinuerlig tilbakemelding på hvordan 
hjertekompresjoner blir utført. Den gir følgende tilbakemeldinger i 
stemmebruk og tekst i displayet: Trykk hardere, God kompresjon, 
Fortsett HLR, Gi 2 innblåsninger. En metronom veileder brukeren til 
å holde riktig frekvens på kompresjonene, 100 pr. minutt.

Elektrodepakken leveres med saks, hansker, munn til munnmaske, 
sårserviett, samt en effektiv barberhøvel for fjerning av hår på pasient.

Batterier:
AEDPlus leveres med 10 stk Lithium batterier DL 123 a som er 
kommersielle batterier. Batteriene er holdbare i 5 år og er tilgjengelige 
de fleste steder der batterier kan kjøpes.
Batteriene er plassert på baksiden av maskinen og er enkle å skifte. 
AEDPlus vil fortelle bruker med stemme når batteriene skal skiftes. 
Maskinen registrerer også om elektroden er montert i maskinen og 
indikerer feil hvis kontakten ikke står i.

Generelt:
AEDPlus leveres med piktogrammer på frontpanelet, tekst og lys i 
displayet samt stemme som veileder når maskinen blir brukt. 
Maskinen har IP 55 og kan brukes i alle type miljøer, ute som inne. 
AEDPlus har infrarød port for enkel overføring av data ved bruk i hendelser.
Dataprogrammet ResQue nett kan lastes gratis ned til bruk.

Med tilleggsutstyr som simulator og elektrode kan AEDPlus brukes til 
trening. Maskinen leveres med 7 års fabrikkgaranti 
(5år + 2 ekstra år ved registrering av hjertestarteren hos produsent).
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