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M5067 HeartStart defibrillator, HS1
Leveres som

HeartStart Semi-Automatisk 

Ekstern defibrillator

Batteri

Elektrodekassett, voksen

Kortfattet bruksanvisning

Komplett bruksanvisning

941340 Bæreveske HS1 standard

(rom for ekstra batteri 

og elektrodekassett)

941341 Bæreveske smal type

HeartStart bærevesker kommer 

med tilbehør som inkluderer 

Laerdal Face Shield, saks, engangshansker 

og en klut

Tilbehør

M5071A Elektrodekassett voksen (1 par)

M5072A Elektrodekassett barn (1 par)

M5073A Trenings-elektrodekasett voksen ( 1 par)

M5074A Trenings-elektrodekasett barn ( 1 par)

M5070A Batteri for HeartStart HS1

Lithium Mangan batteri, 9V  4,2Ah

Kapasitet: Når nytt 200 sjokk eller 3 timers brukstid

Lagringstid : Minimum 5 år (før innsetting i apparat.)

I standby :Typisk 4 år

Til trening : minimum 10 timer  med 

trenings-elektrodekassett

For dataoverføring
ACT-IR datakabel for HeartStart HS1

Bestillingsinformasjon
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Liv eller død

Dine handlinger bestemmer

Plutselig hjertestans kan ramme alle, hvor som helst, uansett
alder og uten forvarsel. Det kan skje med arbeids-   kolleg-
er, forretningsforbindelser, besøkende, venner og familie.
Alle med mye å leve for.

Plutselig hjertestans utenfor sykehus inntreffer årlig 1 av
1000 personer.

Hjertets normale rytme opphører i 85 % av tilfellene med
plutselig hjertestans. I stedet for å slå rytmisk vibrerer hjert-
et, og pumpingen av blodet rundt i kroppen opphører. Den
eneste behandlingen mot denne dødelige tilstanden er et
elektrosjokk gjennom hjertet ved hjelp av en defibrillator..

Utfordringen

For hvert minutt defibrilleringen forsinkes med, reduseres
muligheten for å overleve med rundt 10 %. De fleste
mennesker her i landet lever og arbeider på steder der
hjelpen er 6 til 8 minutter unna. Hvis vi legger til tiden
det tar å varsle, starte Hjerte Lunge Redning, vurdere situa-
sjonen og avgi elektrosjokket, er det lett å forstå          at
mange ikke overlever en hjertestans. Ved å ha en første-
hjelps-defibrillator i nærheten kan mulighetene til å over-
leve økes med mer enn 50 %.

* AHA guidelines 2000

Sjanse for å overleve  i  %

Tid fra kollaps til første sjokk (minutter)

Du kan redde liv

Ved enhver livstruende situasjon vil de tilstedeværende føle
sterk frustrasjon hvis de ikke har mulighet til å hjelpe den
som blir rammet.Tenk deg den gode følelsen av å kunne bi-
dra til å redde et liv med en defibrillator.

Minimal trening redder liv

Hvis du allerede behersker Hjerte Lunge Redning vil, opp-
læringen i bruk av en førstehjelpsdefibrillator være enkel.

Hvor bør en førstehjelps-defibrillator utplasseres

American Heart Association (AHA) sammen med
International Liason Committe on Resiscitation (ILCOR)
anbefaler i sine retningslinjer av år 2000 at defibrillatorer
bør utplasseres der responstiden for ambulansen, fra varsl-
ing til sjokkavlevering, er 5 minutter eller mer.

Liv reddes!

Økende utbredelse av defibrillatorer fører til at flere liv
reddes på mange forskjellige steder som inkluderer: kon-
torer, flyplasser, togstasjoner, båter, fly, hotell, trensingssentre,
skoler og handlesentre. Førstehjelps-defibrillering utføres
ofte av ikke medisinsk personell som har gjennomgått et
enkelt brukerkurs.

For more product information, please visit www.laerdal.com
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Gir deg tryggheten i å vite at du kan redde liv
selv før hjelp kommer på plass. Konstruert for
bruk av alle, når som helst, hvor som helst.

Rask å lære

Grundige brukerundersøkelser, ny teknologi og mange
års erfaring har gjort det mulig for oss å utvikle en de-
fibrillator som er så enkel å bruke at alle kan lære det med
minimal opplæring.

Enkel å bruke 

Klare og konsise talemeldinger veileder brukeren gjennom
de grunnleggende stegene i Hjerte Lunge Redning og de-
fibrillering.

Alltid beredt

Omfattende automatisk selvtest kontrollerer HeartStart’s
vitale funksjoner gjennom et daglig, ukentlig og månedlig
program. Dette inkluderer sjekk av batterikapasitet og
elektrodene for å sikre at HeartStart alltid er klar til bruk.

Sikker og effektiv
SMART Analyse 

HeartStart kan leveres med godkjente elektroder for bruk
på barn.

SMART Biphasic
Lav-energi 150-Joule sjokk; Den eneste defibrillerings-
kurve som anbefales i internasjonale retningslinjer.
SMART-elektroder registrerer når de er tatt ut av kassett-
en og når de er plassert på pasientens bryst.

Markedsleder innen tidlig defibrillering

Med samme teknologi som finnes på sykehus og
i ambulanser.

Enkle og instruktive meldinger gis med tydelig og klar tale.
Denne støttefunksjonen hjelper brukeren til å beherske
situasjonen.

HeartStart holder rede på hvor i behandlingen brukeren
befinner seg og justerer automatisk instruksjonene etter
hvert som behandlingen utføres. I tillegg er mer omfattende
instruksjon tilgjengelig hvis det skulle være ønskelig.

Data om gitt behandling og 15 minutt med hjerterytmer
(EKG), kan lastes ned via IR-teknologi til en PC for evalu-
ering i etterkant.

Trening
Laerdal tilbyr svært anvendelige HLR-D treningsløsninger
for instruktører og brukere:

- Treningskassetter med elektroder og et program som
inneholder åtte forskjellige senarier.

- HeartStart-trener er en tilnærmet kopi av originalen 
som anvendes til trening der det ikke er praktisk mulig 
å ta en ekte HeartStart ut av tjeneste i opplærings-
øyemed.
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Studier av brukergrensesnitt
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Dra i håndtak

Plasser elektroder

Sjokk
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