Sådan bruges hjertestarteren
ZOLL AED Plus hjertestarteren er enkel at bruge, og
guider førstehjælperen sikkert igennem hele forløbet.

1 Kontroller bevidsthed
Kontroller bevidsthed
og vejrtrækning. Råb på
hjælp og ring 112.

Red liv med hjertestarter
Hjertevagt er et brand under Medidyne ApS
og specialiserer sig i salg af hjertestartere,
tilbehør og førstehjælpskurser. Hjertevagt
er Danmarks førende leverandør af hjertestartere og tilbyder løsninger, som gør det
muligt at redde flere liv blandt de ca. 3.500
danskere, der hvert år rammes af pludseligt
og uventet hjertestop.

2 Start HLR
Hjerte-Lunge-Redning
påbegyndes mens hjertestarteren hentes.

3 Tænd hjertestarteren
Følg hjertestarterens
instruktioner.

Sammen med professionelle førstehjælpsinstruktører tilbyder Hjertevagt rådgivning,
planlægning, implementering og opfølgning
på hjertestartsprogrammer samt førstehjælpskurser.

4 Anbring elektrode
Fjern tøj og anbring
elektroden som anvist

Medidyne ApS er autoriseret distributør
af ZOLL hjertestartere i Skandinavien.

5 Stød
Hvis stød anbefales, tryk
på den blinkende stødknap. Rør ikke patienten.

6 Følg instruktionen
Giv hjerte-lunge-redning.
Forsæt indtil ambulancen
ankommer.
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Lasse Kreiner er en blandt mere end de 50 mennesker i Danmark,
der er genoplivet med en ZOLL AED Plus hjertestarter.

Gør en forskel og red liv
Hver anden time falder en dansker om med pludseligt
hjertestop. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få
minutter er afgørende. Chancen for at overleve falder
med 10% for hvert minut, der går uden førstehjælp.
Hjerte-Lunge-Redning er vigtig førstehjælp, men
den mest effektive behandling af hjertestop opnås,
når god hjertemassage kombineres med brug af en
hjertestarter.

Feedback i forhold til hjertemassagen
ZOLLs patenterede elektroder måler hjertemassagens
hastighed og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig, om du giver effektiv hjertemassage.

I Danmark overlever kun ca. 10% et pludseligt hjertestop. Internationale undersøgelser viser, at hurtig
indsats med hjertestarter kan øge overlevelsen til
mere end 50%.
ZOLL AED Plus, er den eneste hjertestarter med
indbygget REAL CPR Help®, som måler og registrerer
hvordan du giver hjertemassage - og som giver dig
feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt.
Meddelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde
livreddende førstehjælp med selvtillid og overblik.
Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen
ZOLL AED Plus hjertestarter anbefales af Hjerteforeningen, og efterlever samtidig Sundhedsstyrelsens
krav og specifikationer til en hjertestarter.

Det kan ske for enhver

Unikt grafisk og brugervenligt design
Lyd, tekst og grafiske illustrationer guider dig sikkert
igennem den livreddende førstehjælp.

Hjertestop rammer mennesker i alle aldersgrupper,
men risikoen stiger med alderen. I omkring halvdelen
af alle tilfælde slår hjertestoppet ned som lyn fra en
klar himmel.

En elektrode er nemmere end to
ZOLLs patenterede elektrode CPR-D•padz™ er to
elektroder samlet i ét stykke, der hurtigt og nemt
placeres på patienten.

Lasse blev genoplivet
Den 9. februar 2010 var en skelsættende dag for
Lasse Kreiner. Lasse følte sig rigtig skidt tilpas og
havde ondt i maven og skulderen. Lasse kontaktede
sin læge, som bad ham om straks at komme ind til
hans praksis.

Mindre vedligehold og lave driftsomkostninger
Vedligehold er begrænset til nye elektroder og batterier
hvert femte år. Dette gør det nemt og billigt at vedligeholde hjertestarteren.

I Gribskov lægecenters venteværelse faldt Lasse om
med pludseligt hjertestop. Tililende personale gav
Lasse førstehjælp og med hjælp af en ZOLL AED Plus
hjertestarter, fik de hurtig gang i Lasses hjerte igen.
Se hele Lasses historie som video på www.hjertevagt.dk

Automatisk selv-test og 7 års garanti
Automatisk selv-test sikrer dig, at hjertestarteren altid
er klar til brug. Der er 7 års garanti på hjertestarteren.
ZOLL AED Plus er robust, brugervenlig og er en af de
mest fortrukne hjertestartere på markedet.
Læs mere om ZOLL AED Plus på www.hjertevagt.dk.

