Hjärtstopp

– när hjärtat plötsligt stannar
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Genom att ha en förstahjälpen defibrillator inom räckhåll som alla kan
använda ökar man väsentligt den drabbades chans att överleva. Med
en HeartStart HS1 defibrillator kan alla rädda liv efter bara någon timmes
utbildning.
Quick Shock
2010 års riktlinjer från ILCOR, AHA
och ERC betonar nödvändigheten
av att reducera tiden mellan bröstkompressioner och defibrillering.
Med Laerdals patenterade Quick
Shock är HeartStart-defibrillatorerna snabbast i sin klass i att avge
defibrillering efter HLR.
2010 års riktlinjer
2010-års riktlinjer från ILCOR, AHA
och ERC betonar nödvändigheten
av tidig HLR tillsammans med tidig
defibrillering vid hjärtstopp.
HeartStart HS1 ger livräddaren omfattande och tydlig vägledning i
HLR enligt de nya riktlinjerna.

Lätt att använda
Omfattande forskning, innovativa teknologier och år av studier av användarvänlighet har resulterat i en defibrillator som är så
enkel att använda att en livräddare med
minimal utbildning kan rädda livet på en
kollega, vän eller annan medmänniska.
Genom lugna och tydliga röstinstruktioner
ger HeartStart HS1 livräddaren vägledning
genom alla stegen i defi brilleringen, även i
HLR om så önskas.

Kjedjan som räddar liv

Lätt att använda

Med SMART-pads elektroder placerade
på offrets bröstkorg känner HeartStart HS 1
av hur långt livräddaren har kommit och
anpassar sina instruktioner efter det.

Lätt att lära sig
Laerdal erbjuder den mest omfattande
* Yu T,Weil MH,Tang W.Adverse Out- träningsutrustningen till såväl första hjälpencomes of Interrupted Precordial livräddare som sjukvårdspersonal.

Compression During Automated
Defibrillation. Circulation. 2002; – Med träningskassett kan man öva
defibrillering med HeartStart HS 1 i säkert
106:368-372.
läge där ingen skarp ström avges.

– HeartStart Trainer är en träningsdefi
brillator med vilken man kan träna defi brillering utan att ta den riktiga defibrillatorn
behöver tas ifrån verksamheten.
Säker, effektiv och snabb
HeartStart HS1 är byggd med beprövad Philipsteknologi för analys av hjärtrytm (SMART Analys) och energileverans
(SMART Bifasisk) Liksom alla HeartStart
defibrillatorer kan den användas till
behandling av spädbarn, barn och vuxna.
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