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Raskere, enklere og bedre livredning

Respons på akutt hjertestans er en stresstest for et 
kvalifisert førstehjelpsteam fordi det er en kamp med 
tiden. Utstyret må være robust og klart til bruk, og det 
må støtte deg gjennom hele prosessen.

Som en global leder innen defibrilleringsteknologi har 
Philips bidratt til å legge grunnlaget for vidstrakt bruk 
av automatiske eksterne defibrillatorer (AED) blant 
kvalifisert førstehjelpspersonell siden de nyskapende 
ForeRunner- og HeartStart FR2-AEDene. I dag 
fortsetter Philips med å produsere AED-løsninger 
som er utformet spesielt for hele spekteret av 
førstehjelpspersonell, fra lekfolk til klinikere.

HeartStart FR3 er vår beste AED av profesjonell 
kvalitet til nå og er utformet for raskere, enklere og 
bedre livredning.
•	Raskere – hjelper deg med å gjøre jobben raskere 

fordi den har betydelig redusert oppstartstid. Den 
fjerner trinn for å hjelpe deg med å velge riktig 
behandling – HLR eller defibrillering

•	Enklere – bidrar til å gjøre jobben enklere med den 
minste og letteste AEDen av profesjonell kvalitet blant 
ledende globale produsenter.* Den er utformet for å 
være robust, pålitelig og klar til bruk

•	Bedre – hjelper deg med responsforbedring ved å 
støtte en kultur for kontinuerlig forbedring, inkludert 
optimalisering av øving og finjustering av respons på akutt 
hjertestans

HeartStart FR3 er den minste og letteste AEDen av profesjonell kvalitet 

blant de ledende globale produsentene.
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Raskere, enklere og bedre livredning

•	Slås	på	automatisk**	når FR3-bærevesken åpnes, 
slik at du kan fokusere på elektrodeplassering helt fra 
begynnelsen

•	Ta	av	og	plasser	SMART	Pads	III uten å måtte 
åpne en foliepose når elektrodene er forhåndstilkoblet

•	Få	pasientspesifikk	veiledning med Philips SMART 
HLR for den best egnede innledende behandlingen – 
HLR eller defibrillering – selv for sjokksikre rytmer

•	Oppnå	færrest	mulig	forstyrrelser	av	HLR og 
raskere sjokkavgivelse med Philips-hurtigsjokk

HeartStart	FR3-løsningen	bidrar	til	raskere	
respons	på	hjertestans	hos	barn
• Det er ikke nødvendig å bytte elektroder. De samme 

SMART Pads III brukes for både voksne og barn
• Sett i nøkkelen for spedbarn/barn for å redusere 

defibrilleringsbehandlingen og aktivere de konfigurerte 
HLR-protokollene for spedbarn/barn 

Raskere: hjelper deg med å 
gi behandling raskere
Ved respons på akutt hjertestans gjør du alt du kan for å 
komme raskt frem til pasienten. Men tiden fortsetter å gå frem 
til pasienten faktisk mottar behandling. HeartStart FR3-løsningen 
reduserer oppstartstiden betydelig ved at den fjerner trinn for 
å hjelpe deg med å begynne å gi riktig behandling – HLR eller 
defibrillering – til pasienten raskere.

Oppnå færrest mulig 
forstyrrelser av HLR med 
hurtigsjokk
AHA-retningslinjene for hjerte-lunge-redning og akutt 
kardiovaskulær behandling fra 2010 og ERC-retningslinjene 
om gjenopplivning fra 2010 anbefaler færrest mulig 
forsinkelser og forstyrrelser i brystkompresjonene gjennom 
hele gjenopplivningen.1,2 Philips-hurtigsjokkteknologien 
reduserer tiden fra brystkompresjoner avsluttes til det avgis 
sjokk, for å oppnå færrest mulig forstyrrelser av HLR.

Philips-hurtigsjokkteknologien reduserer tiden fra brystkompresjoner avsluttes 

til det avgis sjokk, for å oppnå færrest mulig forstyrrelser av HLR.



Enklere: bidrar til å gjøre jobben enklere
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Vist i virkelig størrelse



Philips HeartStart FR3-defibrillator for kvalifisert førstehjelpspersonell 5

Enklere: bidrar til å gjøre jobben enklere
Enklere	å	bære	sammen	med	annet	utstyr
• Den minste og letteste (1,6 kg) AEDen av profesjonell kvalitet blant 

ledende globale produsenter
• En rekke ulike bærevesker å velge mellom for å tilfredsstille dine 

behov

Du	kan	stole	på	at	AEDen	vil	takle	det	krevende	
arbeidsmiljøet
• IP55-klassifisert for beskyttelse mot støv og vannsprut 
• Testet i henhold til amerikansk militærstandard

Du	kan	stole	på	at	AEDen	er	klar	når	det	er	bruk	for	den
• Batteriet gir vanligvis 300 sjokk eller 12 timer med overvåking, hvis 

konfigurert
• Utfører selvtester automatisk daglig, ukentlig og månedlig, 

inkludert integritetstest av elektroder, med synlige og hørbare 
varslinger som fanger oppmerksomheten

• Den grønne klar-lampen blinker for å angi at FR3 er klar til bruk
• Philips-AEDer har til sammen opparbeidet seg over 30 milliarder 

driftstimer*

Du	kan	stole	på	at	du	gir	pasienten	behandling	av	høy	kvalitet
• Philips SMART Biphasic-kurve er bevisbasert behandling 

som konsekvent har vært svært effektiv for å behandle 
ventrikkelflimmer3-16

• HLR-metronomen holder takten for konsekvente 
brystkompresjoner

• Hurtigsjokk reduserer tiden fra brystkompresjoner avsluttes til det 
avgis sjokk, for å oppnå færrest mulig forstyrrelser av HLR

• SMART HLR gir pasientspesifikk veiledning for riktig innledende 
behandling – HLR eller defibrillering – selv for sjokksikre rytmer

Enklere	for	førstehjelpspersonell	i	tospråklige	
arbeidsmiljøer	å	bruke	AEDen
• Kan konfigureres for tospråklig bruk for å sikre at tale- og 

tekstmeldinger kan forstås

Enklere	å	bruke	i	miljøer	med	mye	støy
• Klar LCD-fargeskjerm med høy oppløsning som kan vise tekst 

eller tekst med EKG***

Enklere	å	simulere	reelle	forhold	ved	opplæring
• Gi mer realistisk opplæring med den faktiske FR3-enheten ved 

hjelp av et oppladbart øvingsbatteri og øvingselektroder
• AED Trainer 3 gir et kostnadseffektivt øvingsalternativ uten at du 

må ta FR3 AEDer ut av bruk

Enklere	å	standardisere	med	ett	elektrodesett	for	ditt	
program
• SMART Pads III er kompatible for bruk med HeartStart FR2-serien
• SMART Pads III virker med Philips-monitorer/-defibrillatorer, 

inkludert HeartStart MRx, for enkel overføring

Enklere	å	konfigurere	og	oppgradere	AEDen	i	henhold	til	dine	
behov
• Protokoller kan konfigureres med Bluetooth® eller FR3-datakortet 

basert på medisinsk veiledning og krav til defibrilleringsprogram
• Mulighet for omfattende oppgraderinger for å dra fordel av 

forbedringer fra Philips nå og i fremtiden
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Provide timely 
feedback

Store, access, 
review

Easily send AED patient 
case to headquarters, 
medical director

Help support 
post-event care

Pasientdataflyt	i	henhold	til	den	ønskede	arbeidsflyten	med	den	eksisterende	infrastrukturen

Bedre: hjelper deg med å 
forbedre førstehjelpen

Philips-løsninger for 
databehandling
HeartStart	Event	Review	
(grunnleggende)
Gransk, kommenter, skriv ut og lagre AED-
tilfeller i en database for rapportering fra 
førstehjelpspersonell.  

HeartStart	Event	Review	Pro	(alle	
funksjoner)
Gi mer utdypende vurdering av 
førstehjelpspersonellets behandling og 
pasientens respons for å evaluere individuell 
og systemomfattende responsytelse.  

HeartStart	Data	Messenger
Send hendelser automatisk fra 
førstehjelpspersonellets datamaskiner 
basert på den ønskede arbeidsflyten. 
Førstehjelpspersonell må ikke utføre 
brukerhandlinger i programvare for å flytte 
data. På denne måten kan hendelsesdata nå 
målet raskere og mer konsekvent. 

Philips	Data	Software	Development	Kit
Legg til en pasienthendelse for defibrillatoren 
i et hvilket som helst elektronisk 
rapporteringssystem for pasientbehandling 
(ePCR) som er aktivert med Philips Data 
Software Development Kit.

HeartStart FR3 og Philips-løsninger for 
databehandling er utformet for å bidra 
til å støtte en	kultur	for	kontinuerlig	
forbedring	og	utmerkethet blant 
førstehjelpsorganisasjoner.

Philips-verktøy bidrar til å gjøre det enkelt 
for førstehjelpspersonell i felten å laste 
ned og overføre data som nødvendig, slik 
at de kan fokusere på å gi behandling. De 
kan til og med overføre en PDF med det 
innledende EKGet til pasientens kardiolog for 
å støtte behandlingen etter hendelsen.*** 
Førstehjelpspersonell kan holde enhetene 

i drift ved å laste ned hendelser via 
Bluetooth® eller et FR3-datakort.

Hvis data er tilgjengelige med én gang, 
kan det gjøre det mulig for medisinsk 
ansvarlige og programledere å foreta 
en evaluering i etterkant, slik at 
førstehjelpspersonell kan få betimelige 
og konsekvente tilbakemeldinger 
mens hendelsen fremdeles er friskt 
i minne. Medisinsk ansvarlige kan 
også bruke dataene til å finjustere 
responsprotokollene for hjertestans.
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HeartStart FR3-defibrillatorspesifikasjoner
Defibrillator
Modeller 861388, tekstvisning 

861389, EKG- og tekstvisning  
Leveres med AED, hovedbatteri (1), SMART 
Pads III (1 sett), trykt bruksanvisning (håndbok 
for oppsett) og CD-ROM (referanse for 
administratorer)

Kurve SMART Biphasic Truncated Exponential-
kurveparametre justeres som en funksjon for 
pasientimpedans. Nominelt toppnivå for strøm for 
voksne: 32 A (150 J til en last på 50 ohm). Nominelt 
toppnivå for strøm for barn ved bruk av nøkkelen 
for spedbarn/barn (tilbehør): 19 A (50 J til en last på 
50 ohm)

Sjokkavgivelse Via defibrilleringselektroder som er plassert i 
anterior-anterior-posisjon (avledning II), for voksne, 
anterior-posterior-posisjon for spedbarn og barn 
under 25 kg eller 8 år

Kontroller Av/på-knapp, sjokknapp, valgknapper. Funksjon 
for automatisk oppstart når den brukes med 
FR3-bærevesken (tilbehør), som gjør at FR3 slås 
på når lokket åpnes

Indikatorer LCD-fargeskjerm med høy oppløsning, lydenhet, 
talemeldinger, lydsignaler og pip, høyttaler, 
sokkel for kontakt, klar-lampe, sjokknapp

Avansert modus Kan konfigureres ved hjelp av HeartStart 
Configure-programvaren (tilbehør)

EKG-visning
Skjerm LCD-fargeskjerm, 320 x 240 piksler.  

7,2 x 5,4 cm
Båndbredde 1 til 30 Hz (–3 dB), nominell (ikke-diagnostisk)
Overvåket 
avledning

Avledning II med anterior-anterior-
elektrodeplassering for voksne

Fysisk
Størrelse 6,9 cm høy x 13,5 cm bred x 22,1 cm dyp
Vekt 1,6 kg med FR3-hovedbatteriet installert
Miljømessige/fysiske	krav
Forsegling Overholder IEC 529 klasse IP55 med batteriet 

installert
Temperatur I drift/standby: 0–50 °C
Høyde over 
havet

Oppfyller IEC 60601-1:5.3 (1013 til 572 mbar 
(hPa), tilsvarende lufttrykk fra 0 til 4572 meter)

Toleranse mot 
støt/fall

Oppfyller MIL-STD-810F 516.5, prosedyre IV 
(etter fall på én meter mot kant, hjørne eller 
overflate i standby-modus)

Vibrasjon Oppfyller MIL-STD-810F 514.5 C-17
Sender-/mottakermodul	med	Bluetooth	2.0,	klasse	II
Funksjon Send hendelsesdata eller 

konfigurasjonsinnstillinger trådløst i etterkant

System	for	pasientanalyse
EKG-analyse Evaluerer defibrilleringselektrodenes impedans for 

riktig kontakt med pasientens hud og evaluerer 
EKG-rytmen og signalkvaliteten for å fastslå om 
sjokk anbefales. Registrerer også artefakt og 
pacemaker

SMART HLR Evaluerer hovedegenskapene til innledende VF og 
fastslår innledende behandling: sjokk først eller 
HLR først raskt etterfulgt av sjokk.

Følsomhet/
spesifisitet

Oppfyller AAMI DF80-kravene og AHA-
anbefalingene for defibrillering på voksne

Hurtigsjokk Lades vanligvis på < 8 sekunder fra slutten av 
talemeldingen Stopp HLR

FR3-hovedbatteri
Type 12 V DC, 4,7 Ah, litiummangandioksid  

Primærcellebatteri med lang levetid
Kapasitet Vanligvis 300 sjokk eller 12 timers driftstid ved 25 °C 

når den er konfigurert for overvåking etter SIA 
(sjokk ikke anbefalt) 
7,5 timers driftstid ved 25 °C når den er konfigurert 
for HLR etter SIA 

Levetid i 
standby

Minst 3 år når den oppbevares under 
miljøforholdene for standby (batteriet installert)

Holdbarhet 5 år
SMART-elektroder	III
Bruk Flerfunksjonelle defibrilleringselektroder til 

engangsbruk for voksne eller spedbarn/barn. 
Tidsbesparende elektroder til å ta av og plassere 
kan tas ut av emballasjen og oppbevares i FR3-
bærevesken. Elektrodene kan forhåndstilkobles 
til FR3, noe som gjør at de kan testes under de 
rutinemessige selvtestene på FR3.

Nøkkel	for	spedbarn/barn	(tilbehør)
Funksjon Velger behandling for spedbarn eller barn under 

25 kg eller 8 år
FR3-datakort
Funksjon Det kan lagres minst 8 timer med EKG, hendelser 

og, hvis konfigurert, taleopptak. Kan også brukes 
til å konfigurere FR3

Automatiske	og	brukeraktiverte	selvtester
Automatiske 
selvtester

Tester de interne kretsene, 
kurveleveringssystemet, EKG-opptak, 
temperatur, statusen til tilkoblet tilbehør (SMART 
Pads III og FR3-datakort) (eller om det er klart til 
bruk) og batteriet

Hyppighet for 
automatiske 
selvtester

Daglig, ukentlig, månedlig, oppstart og driftstid i 
alle driftsmoduser

Brukeraktiverte 
tester

Automatiske selvtester pluss ytelsen til 
lydsignaler, skjerm og knapper

FR3-øvingsbatteri	og	øvingselektroder	(tilbehør)
Funksjon Setter FR3 i en scenariobasert øvingsmodus og 

simulerer sjokkbehandling
Type 10,8 volt, 4,5 Ah litiumionbatteri



Philips	Healthcare	er	en	del	av	
Royal	Philips	Electronics

Kontakt oss
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Midtøsten og Afrika
+49 7031 463 2254

Latin-Amerika
+55 11 2125 0744

Nord-Amerika
+1 425 487 7000
800 285 5585 (grønt nummer, bare USA)

Gå til www.philips.com/fr3

Referanser
1.  Field JM, Hazinski MF, Sayre MR, et al. 2010 American 

Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science. Circulation. 2010;122:S640-S656.

2.  Nolan JP, Soar J, Zideman DA, et al. European 
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2010. Resuscitation. 2010;81:1219-1276.

3.  Page RL, Joglar JA, Kowal RC, et al. Use of automated 
external defibrillators by a U.S. airline. New England 
Journal of Medicine. 2000;343:1210-1216.

4.  Capucci A, Aschieri D, Piepoli MF, et al. Tripling survival 
from sudden cardiac arrest via early defibrillation 
without traditional education in cardiopulmonary 
resuscitation. Circulation. 2002;106:1065-1070.

5.  White RD, Atkinson EJ. Patient outcomes following 
defibrillation with a low energy biphasic truncated 
exponential waveform in out-of-hospital cardiac arrest. 
Resuscitation. 2001;49:9-14.

6.  Gliner BE, Jorgenson DB, Poole JE, et al. Treatment 
of out-of-hospital cardiac arrest with a low-energy 
impedance-compensating biphasic waveform automatic 
external defibrillator. Biomedical Instrumentation & 
Technology. 1998;32:631-644.

7.  White RD, Russell JK. Refibrillation, resuscitation and 
survival in out-of-hospital sudden cardiac arrest victims 
treated with biphasic automated external defibrillators. 
Resuscitation. 2002;55(1):17-23.

8.  Gliner BE, White RD. Electrocardiographic evaluation of 
defibrillation shocks delivered to out-of-hospital sudden 
cardiac arrest patients. Resuscitation. 1999;41(2):133-144.

9.  Poole JE, White RD, Kanz KG. et al. Low-energy 
impedance- compensating biphasic waveforms 
terminate ventricular fibrillation at high rates in victims 
of out-of-hospital cardiac arrest. Journal of Cardiovascular 
Electrophysiology. 1997;8:1373-1385.

10.  Caffrey SL, Willoughby PJ, Pepe PF, et al. Public use of 
automated external defibrillators. New England Journal of 
Medicine. 2002;347:1242-1247.

11.  Gurnett CA, Atkins DL. Successful use of a biphasic 
waveform automated external defibrillator in a high-risk 
child. American Journal of Cardiology. 2000;86:1051-
1053.

12.  Martens PR, Russell JK, Wolcke B, et al. Optimal 
response to cardiac arrest study: defibrillation 
waveform effects. Resuscitation. 2001;49:233-243.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med enerett.

Philips Healthcare forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og/eller stanse produksjonen av ethvert produkt på ethvert tidspunkt uten varsel eller 
forpliktelser og påtar seg ikke ansvar for eventuelle konsekvenser som følge av bruk av denne publikasjonen.

Trykt i Nederland.
4522 962 85278 * NOV. 2011

13.  White RD, Blackwell TH, Russell JK, et al. Body weight 
does not affect defibrillation, resuscitation or survival in 
patients with out-of-hospital cardiac arrest treated with 
a nonescalating biphasic waveform defibrillator. Critical 
Care Medicine. 2004;32(9) Supplement: S387-S392.

14.  White RD, Blackwell TH, Russell JK, et al. Transthoracic 
impedance does not affect defibrillation, resuscitation 
or survival in patients with out-of-hospital cardiac 
arrest treated with a non-escalating biphasic waveform 
defibrillator. Resuscitation. 2005;64(1):63-69. 

15.  Schneider T, Martens PR, Paschen H, et al. Multicenter, 
randomized, controlled trial of 150-J biphasic shocks 
compared with 200- to 360-J monophasic shocks in the 
resuscitation of out-of-hospital cardiac arrest victims. 
Circulation. 2000;102:1780-7.

16.  Hess EP, Russell JK, Liu PY, et al. A high peak current 
150-J fixed-energy defibrillation protocol treats 
recurrent ventricular fibrillation (VF) as effectively as 
initial VF. Resuscitation. 2008;79(1):28-33.

*  Data i arkivet til Philips Healthcare.
**  Hvis du ikke bruker Philips HeartStart FR3-bærevesken 

med funksjonen for automatisk oppstart, trykker du på 
den grønne av/på-knappen for å slå på FR3.

***  EKG skal bare brukes til grunnleggende identifikasjon 
av rytme. Det skal ikke brukes til diagnostikk og 
tolkning av ST-segmenter.

Ikke alle produkter er tilgjengelige over hele verden. 
Kontakt Philips hvis du vil ha informasjon om 
tilgjengeligheten til valgfri programvare og tilbehør. 

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker 
som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Philips Medical Systems 
bruker slike merker under lisens. Koninkijke Philips 
Electronics, N.V., er et assosiert medlem av Bluetooth SIG. 

FR3 er bare tilgjenglig på resept i USA og må 

brukes under medisinsk veiledning.




