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L i f e L i n e ae d

För att starta hjärtat vid ett hjärtstopp krävs en hjärtstartare. 
Lifeline AED är en lättanvänd hjärtstartare med endast två 
knappar. Samtidigt är den snabb, effektiv och tålig. 

RÄTT UTRUSTNING NÄR DET HÄNDER

Lättanvänd och kraftfull hjärtstartare

En vanlig missuppfattning är att hjärt-lungräddning (HLR) får igång hjärtat 
igen vid ett hjärtstopp. Sanningen är att HLR behövs för att ge hjärnan syre, 
men det är endast elstötarna från en hjärtstartare som kan starta hjärtat igen.
 Med Lifeline AED är det enkelt att göra rätt: Tryck in startknappen, följ 
instruktionerna och tryck sedan på shock-knappen när du blir tillsagd att ge 
elstöt (defibrillera). Den tydliga guidningen med ljud och text gör det både 
enklare och tryggare att rädda liv. Hjärtstartaren är prisbelönt för sin användar- 
vänliga design och har rankats högt i några av de tuffaste tålighetstesterna. 
 Skaffa Lifeline AED och ta första steget mot en en hjärtsäker omgivning!

Vi kontaktar dig när det är dags 
att byta elektroder och batterier.

FAKTA OM HJÄRTSTOPP:
•	 Varje	år	rapporteras	cirka	5000	fall	av	hjärtstopp	utanför	sjukhus	av	ambulanssjukvården.
•	 Personen	blir	medvetslös	eftersom	hjärtat	inte	pumpar	upp	syrerikt	blod	till	hjärnan.
•	 Tidig	och	korrekt	HLR	tillsammans	med	tidig	användning	av	hjärtstartare	krävs	för	att	den	
	 drabbade	ska	ha	möjlighet	att	överleva.	
•	 Hjärt-lungräddning	syresätter	hjärnan,	hjärtstartare	startar	hjärtat.
•	 Det	är	bråttom	att	få	igång	hjärtat	innan	hjärnan	dör!
•	 Den	enda	behandlingen	för	att	starta	hjärtat	är	elstötar	från	en	hjärtstartare.
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När vi levererar en hjärtstartare till dig är den komplett med 
batterier och elektroder - redo att användas. Du behöver inte 
hålla koll på när de ska bytas ut. Vi kontaktar dig när det är 
dags, så att du alltid har en fungerande hjärtstartare. 
 Om du har frågor eller behöver teknisk support kan du 
alltid ringa vår kundservice.

KöP elleR HyR

Du väljer den finansieringslösning som passar dig bäst. Oavsett 
om du vill betala din hjärtstartare direkt, hyra en kort period 
eller teckna ett längre avtal så hjälper vi dig. Ska du köpa en större 
volym tar vi självklart fram en offert.

Service och hjärtsäkerhet

KORTFAKTA:
Bifasisk	vågform:	Ja
Stötar	per	batteri:	125	st.
Laddningstid:	Laddar	fram	elstöten	på	max	4	sek.
Batteribyte:	5-årsintervall
Elektrodbyte:	2-årsintervall
Vikt	inklusive	batteri:	1,9	kg
Storlek:	22	x	30	x	7	cm
Röstmeddelanden:	Ja
Textmeddelanden:	Ja
IP-klass	(damm-	och	vattentålighet):	IP	54
Garantitid	defibrillator:	8	år

CE-märkt	enligt	MDD-direktiv

Vi	tar	din	arbetsmiljö	på	allvar	och	hjälper	gärna	till	att	skräddarsy	en	helhetslösning	för	första	hjälpen	utifrån	era	risker	och	behov.	Kvalitetsutbildningar	i	hjärt-	
lungräddning	(HLR),	hjärt-lungräddning	med	hjärtstartare	(D-HLR)	och	första	hjälpen-utbildningar.	Hos	oss	finns	även	ett	brett	sortiment	av	första	hjälpen-tavlor	
och	kompletta	väskor.	Kontakta	oss	så	hjälper	vi	dig!	Läs	mer	om	Lifeline	AED	och	våra	andra	produkter	på	www.fortstahjalpencentrum.se

HelHeTSlöSning FöR FöRSTA HJÄlPen

Med rätt utrustning och rätt kunskap kan alla rädda liv vid hjärtstopp. Lifeline AED är framtagen för att vara lättanvänd och passar i alla 
miljöer utanför sjukhus. En hjärtstartare i toppklass som säger exakt hur du ska göra. Din trygga coach i ett akut läge!

Användarvänlig
Lifeline AED från Defibtech är enkel att 
använda vid ett hjärtstopp. Du trycker 
på en knapp, får tydliga instruktioner 
och ger elstöt när du blir tillsagd att göra 
det.

ljud och text
Med en klar och tydlig röst guidar 
Lifeline AED dig steg för steg genom de-
fibrillering och HLR. Hjärtstartaren har 
även textinstruktioner - en stor fördel i 
en bullrig arbetsmiljö.

Minimalt underhåll 
Lifeline AED är enkel att underhålla. 
Den gör dagliga självtester av apparat, 
batteri och elektroder och indikerar sedan 
om något behöver bytas ut. Dessutom är 
den designad för att stödja uppgraderingar 
och förbättringar genom datakort. På så 
vis följer den alltid de senaste medicinska 
riktlinjerna.

Säker
Hjärtstartaren utvärderar automatiskt 
personens hjärtrytm och ger bara elstöt 
vid behov - även om knappen trycks ned. 
Det är ingen risk att du ger en elstöt till 
någon som inte behöver det.

Robust
Lifeline AED är en mycket tålig hjärtstar-
tare som har fått höga resultat i några av 
de mest krävande testerna och rankades 
högt i både fall- och kraschtestet. Den 
har hög vatten- och dammresistens (IP 
54) och fungerar väl att använda på 
t.ex. båtar och flygplan där det vibrerar 
ordentligt.

8 års garanti
Du har alltid 8 års garanti på din hjärt-
startare. Vid fabriksfel hjälper vi dig byta 
ut din hjärtstartare mot en ny – självklart 
helt kostnadsfritt.

TillBeHöR
Hos oss hittar du även tillbehör och serviceartiklar:
• Hjärtstartarskåp
• Hjärtstartarväska
• Akutväska
• Hjärtstartarskylt
• Väggfästen
• Elektroder
• Batterier


