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ALLA kan rädda liv! Om behandling med hjärtstartare sker inom 2-3 minuter efter ett 

plötsligt hjärtstopp, ökar chansen till överlevnad med 75%. 

Plötsligt hjärtstopp kan drabba När som helst, Var som helst och Vem som helst! 

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Endast 500 överlever. Den 

siffran kan du påverka!

 

HeartStart HS1, FRx och FR3 - Philips HeartStart

Vi vet att du vill vara förberedd! 



För mer information, besök www.laerdal.com

HeartStart HS1 är vår mest sålda hjärtstar-
tare i Sverige. 
En av marknadens enklaste och mest an-
vändarvänliga hjärtstartare. 
Designen är enkel och mycket pedagogisk. 
I ett kritiskt läge är tydlighet mycket viktigt 
och röstinstruktionen vägleder dig i HLR 
och om hur du hanterar hjärtstartaren. 
Den har ett omfattande automatiskt självtest 
som kontrollerar alla vitala funktioner, vilket 
gör att den alltid är redo att tas i bruk. Den 
ger besked om när det är dags att byta 
elektroder och batteri.

* Barnelektroder finns som tillval.

8 års garanti.

Rekommenderad för:
Användare med ingen, eller liten erfarenhet.

Lämplig placering: Publika inomhusmiljöer 
såsom kontorsmiljöer, gym, varuhus, hotell 
eller i hemmiljö.
Minimalt underhåll.

• M5066AABS – HeartStart HS1
• M5066AABS-C01 – HeartStart HS1 

med väska
• M5070A – Batteri HS1
• M5071A – SMART pads vuxen HS1
• M5072A – SMART pads barn/späd-

barn

HeartStart FRx är en av marknadens 
enklaste och mest användarvänliga hjärtstar-
tare. Den har en högre IP-klass är HS1, vilket 
innebär att den är mycket robust och tålig. 
Designen är enkel och mycket pedagogisk. 
I ett kritiskt läge är tydlighet mycket viktigt 
och röstinstruktionen vägleder dig i HLR 
och om hur du hanterar hjärtstartaren. 
Den har ett omfattande automatiskt självtest 
som kontrollerar alla vitala funktioner, vilket 
gör att den alltid är redo att tas i bruk. Den 
ger besked om när det är dags att byta 
elektroder och batteri.
Samma elektroder används till barn och 
vuxna, till barn sätts en särskild nyckel in i 
hjärtstartaren.

* Barnnyckel finns som tillval.

8 års garanti.

Rekommenderad för:
Användare med ingen, eller liten erfarenhet.

Lämplig placering: Idrottshallar, utom-
husmiljöer, industrier,  flygplan, simhallar eller  
i annan utsatt miljö.
Minimalt underhåll.

• 861304ABS – HeartStart FRx
• 989803139251 – Väska till FRx
• M5070A – Batteri FRx
• 989803139261 – Pads
• 989803139291 – Träningselektroder
• 989803139311 – Barnnyckel 

HeartStart FR3 är en halvautomatisk hjärt-
startare avsedd för professionella användare. 
Har högre IP-klass, vilket innebär att den är 
mycket robust och tålig. Tydlig, tvåspråkig 
röstinstruktion. Är försedd med en klar 
LCD-färgskärm, vilket gör den lättanvänd i 
utsatta, kritiska lägen i påfrestande miljöer. 
Den har ett omfattande automatiskt självtest 
som kontrollerar alla vitala funktioner, vilket 
gör att den alltid är redo att tas i bruk. Den 
ger besked om när det är dags att byta 
elektroder och batteri. Samma elektroder 
används till barn och vuxna, till barn sätts en 
särskild nyckel in i hjärtstartaren.

* EKG-skärm, tvåspråkig modell, samt barn            
   nyckel finns som tillval.

5 års garanti.

Rekommenderad för:
Utbildad sjukvårdspersonal som har behov 
av en tvåspråkig hjärtstartare. Möjlighet att 
koppla till en EKG-skärm. 

Lämplig placering: I utryckningsfordon, vård-
centraler, inom militären eller liknande.

• 861388 – HeartStart FR3 u/EKG
• 861389 – HeartStart FR3 m/ EKG
• 989803179171 – Väska, mjuk
• 989803150031 – Barnnyckel
• 989803149981 – Smart Pads
• 989803150161 - Batteri FR3

ORDERINFORMATION:

VI KAN ERBJUDA ETT FLERTAL TILLBEHÖR, BLAND ANNAT: 

68-PCHAT - Fast response kitLaerdal AED skåp - 941370 AED Wall mount - 989803170891 AED Wall Sign Green - 989803170931


