Hjärtstartare

• Beställningar göres via mail till info@hjartlungraddningen.se
• Vid beställning anges "Vuxenskolan Tidaholm" Då gäller ovanstående priser med automatik.
• Priserna gäller från dagen datum till och med 2019-12-31 för studieförbundet vuxenskolan
Tidaholm samt för de bygdegårdar som studieförbundet vuxenskolan Tidaholm samarbetar med.
• I beställningen skall anges modell, typ av skåp samt om en eller två elektroder önskas.

• Två elektroder rekommenderas då hjärtstartaren är redo igen direkt efter användning i skarpt
läge.
• Efter användning i skarpt läge erhåller köparen nya elektroder, och vid behov även nya batterier
utan kostnad.
• Det är dock några dagars leveranstid på dessa så därför rekommenderas två elektroder.
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Samtliga priser är inklusive frakt, exklusive moms.
Inga övriga kostnader tillkommer.

Hjärtstartare

Efter skarp användning

Nya elektroder och vid behov nya batterier, helt utan kostnad.

Vi hoppas att ni aldrig hamnar i en situation där ni behöver använda hjärtstartaren vid ett
hjärtstopp. Om en sådan händelse ändå inträffar handlar det framförallt om tidigt larm
och tidig defibrillering. Den allra viktigaste faktorn som avgör den drabbades chans att
överleva är tiden från det att hjärstoppet inträffar tills att hjärtlungräddningen påbörjas.
Hjärt- lungräddningen i Sverige vill bidra till att rädda liv! Det gör vi bland annat genom att
erbjuda våra kunder kostnadsfria elektroder, batteri(er) och första hjälpen väska om er
hjärtstartare har använts i skarpt läge.
Om defibrillatorn har använts i skarpt läge, är elektroderna förbrukade och måste bytas ut.
Kostnaden för elektroder och frakten står vi för. Batterierna har längre livslängd än
elektroderna. Vår kundtjänst hjälper er att kontrollera den återstående batterikapaciteten.
Vid behov tillhandahåller vi även nya batterier.

Hjärtstartare

Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi er med kostnadsfria reservdelar. Vår kundtjänst
ställer möjligen frågor gällande användningen i skrapt läge. Om det visar sig att
reservdelar till din hjärtstartare inte finns tillgängligt på lager, hittar vi en annan lösning.
Denna tjänst gäller endast för hjärtstartare som köpts från hjärtlungraddningen.se eller
genom någon av våra auktoriserade återförsäljare.
Reservdelar skickas direkt med UPS, så att ni får dem så fort som möjligt och för att ni
inte ska vara utan fungerande hjärtstartare.
Efter varje användning är det viktigt att så snabbt som möjligt få hjärtstartaren klar för
användning igen. Fråga oss om gratis elektroder, ev. batteri(er) och första hjälpen väska
inom en vecka

Hjärtstartare

Länkar:
Zoll AED Plus.
https://hjartlungraddningen.se/zoll-aed-plus-hjartstartarpaket

Philips Heartstart HS1
(ej lämplig för placering i utomhusskåp eller i dammiga / fuktiga miljöer)
https://hjartlungraddningen.se/philips-heartstart-hs1

Philips Heartstart FRx
https://hjartlungraddningen.se/philips-heartstart-frx

Hjärtstartare

https://hjartlungraddningen.se/

Därför att:
Zoll AED Plus är en av marknadens mest pålitliga hjärtstartare.
Trots det ligger den ändå i det lägre prisskiktet bland hjärtstartare.
Den har dessutom en av marknadens lägsta driftskostnader.
Zoll AED Plus har en unikt bra HLR-vägledning som gör att man även i en stressad situation klarar av att utföra
hjärtlungräddning på ett korrekt sätt.
Den talar till och med om, och visar i bild, om du har rätt tryck i dina hjärtkompressioner. Zoll AED Plus vägleder
dig genom varje del i din livräddande insats. Zoll AED Plus har även ett lock som är utformat som stöd under
nacken på den som livräddas. Locket skapar helt enkelt fria luftvägar.
En hjärtstartare man blir trygg med!
Den passar i alla miljöer då den har mycket hög IP-klass. Den har IP 55 och tål såväl dammiga som fuktiga
miljöer. Den är slagtålig och tål ett fritt fall på 1 meter utan att ta skada.
Väljer du Zoll AED Plus vet vi att du blir nöjd med ditt val.

Därför rekommenderar vi Zoll AED Plus.

Hjärtstartare Zoll AED Plus

Utomhusskåp 4680 ord pris

Hjärtstartare Zoll AED Plus

Nyhet! Välj mellan 27 olika språk.
Nu lanserar vi Zoll AED Plus med 27 olika språkval.
Välj det sråk du vill att Zoll skall ge dig röst- och textmeddelanden på vid din beställning.
Manualen/användarhandboken som medföljer i form av ett USB minne innehåller givetvis beskrivning på det
språk du valt att få din Zoll AED Plus levererad med.
Zoll AED Plus hjärtstartarpaket innehåller:
• Zoll AED hjärtstartare - garantitid 5 + 2 år vid registrering av hjärtstartaren.
• 1 par Zoll AED Plus CPR-D elektroder - hållbarhet 5 år.
• 10 st. Litiumbatteri – kapacitet 5 år.
• Gratis AED-klistermärke och skylt inkl. väggfäste (värde 185 kr).
• Gratis första hjälpen väska (värde 260 kr).
• Gratis Zoll AED Plus bärväska (värde 1100 kr).
• Gratis inomhus larmat skyddsskåp (värde 1880 kr).
Dessutom en unik garanti som gäller så länge ni har hjärtstartaren.
• Ni får nya batterier efter användning i skarpt läge (värde 675 kr).
• Ni får nya elektroder efter användning i skarpt läge (värde 1 500 kr).
Förlänga garantitiden.
Om man registrerar sin Zoll AED Plus hjärtstartare hos Zoll får man garantitiden förlängd med 2 år. Från 5 - 7 år. Under
fliken "Registrera din hjärtstartare" kan man registrera hjärtstartaren.

Hjärtstartare Zoll AED Plus

Teknisk information Zoll AED Plus:
ARTIKELNUMMER: 20000000100011160-promo
TILLVERKARE: Zoll
MODELL: Zoll AED Plus
DAMM- OCH VATTENTÄTHET: Hög
IP KLASS: IP 55
GARANTITID: 7 år
LIVSLÄNGD ELEKTRODER/PRIS: 5 år/1500 kr
LIVSLÄNGD BATTERI/PRIS: 5 år/675 kr
MÄRKNING: CE-märkning, FDA -märkning
HALV- ELLER HELAUTOMATISK: Halvautomatisk
SKÄRM: Ja
HLR-VÄGLEDNING: Audio (standard), Metronom, Feedback, Text på skärm
METRONOM: Ja
STAND-BY KOSTNADER UNDER 10 ÅR: 2175 kr
INKLUDERAR VÄSKA: Ja
DIMENSION: 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm
VIKT: 3.1 kg

Hjärtstartare Philips Heartstart HS1

Utomhusskåp 4680 ord pris

Hjärtstartare Philips Heartstart HS1
Philips Heartstart HS1
- En av marknadens mest sålda hjärtstartare.
- Mycket lättanvänd och driftsäker.
- Kräver ingen eller minimal utbildning före användning.
- Halvautomatisk hjärtstartare.
- Lugna och tydliga röstinstruktioner på svenska.
- Utgör självtester av interna funktioner, alltid redo att användas.
- Väger endast 1,5 kg med batteri och elektrodkasett.
- Kan även användas till små barn med hjälp av speciella barnelektroder.
- Klarar fall från 1 meters höjd.
- 8 års garanti.
Hjärtstartarpaketet innehåller:
- Philips Heartstart HS1 hjärtstartare - 8 års garanti.
- Philips Heartstart HS1 elektrodkassett - hållbarhet 2 år.
- Philips Heartstart HS1 batteri - kapacitet 4 år.
Dessutom ingår utan extra kostnad:
- Gratis Philips HS1 väska (värde 1 275kr.)
- Gratis inomhus skyddsskåp (värde 1 880kr.)
- Gratis första hjälpen väska (värde 260kr.)
- Gratis AED-klistermärke och skylt inkl. väggfäste.
- En extra HS1 elektrodkassett. (Värde 700 kr.)

Hjärtstartare Philips Heartstart HS1

Teknisk information:
ARTIKELNUMMER: M5066A-ABS-promo
TILLVERKARE: Philips
MODELL: Heartstart HS1
DAMM- OCH VATTENTÄTHET: Låg
IP KLASS: IP 21
GARANTITID: 8 år
LIVSLÄNGD ELEKTRODER/PRIS: 2 år/ 700 kr
LIVSLÄNGD BATTERI/PRIS: 4 år/ 1 625 kr
MÄRKNING: CE-märkning, FDA-märkning
HALV- ELLER HELAUTOMATISK: Halvautomatisk
SKÄRM: Nej
HLR-VÄGLEDNING: Audio (standard), Metronom
METRONOM: Ja
STAND-BY KOSTNADER UNDER 10 ÅR: 4425kr - 5300kr
INKLUDERAR VÄSKA: Ja
DIMENSION: 21 x 19 x 7 cm
VIKT: 1.2 kg

Hjärtstartare Philips Heartstart FRX

Hjärtstartare Philips Heartstart FRX

Philips Heartstart FRx - Den lättanvända hjärtstartaren med en unik barnnyckel.
Heartstart FRx hjärtstartaren ger användaren tydliga och lugna röstinstruktioner (på svenska) och vägledning vid hjärtlungräddning, enligt de senaste svenska riktlinjerna. Hjärtstartaren är utrustad med samma detaljerade HLR-guide som
Heartstart HS1. Heartstart FRx utför daglig, veckovis och månadsvis självtester av viktiga funktioner inklusive test av
elektroderna.
HLR-instruktion/stöd.
Om det blir nödvändigt med HLR, vägleder FRx livräddaren som om att en instruktör står bakom axeln och talar om steg för
steg hur livräddaren ska göra. Frx är utrustad med samma detaljerade HLR-guide som Heartstart HS1.

Robust.
FRx har en hög IP-klassning och är det rätta valet i alla miljöer. Vi rekommenderar Heartstart FRx hjärtstartare för tuffa och
fuktiga miljöer som ombord på flygplan, industriområden, sim- och idrottshallar.
Behandling av barnhjärtan med Philips Heartstart FRx.
Genom att använda den unika FRx barnnyckeln (tillval) går FRx defibrillator över i barnläge, och elektroder för vuxna kan då
användas även på barn upp till 8 år och under 25 kg. I barnläget visas nu elektrodplaceringen för barn HLR och instruktioner
i barn-HLR.

Hjärtstartare Philips Heartstart FRX

Ditt hjärtstartarpaket innehåller:
• Philips Heartstart FRx hjärtstartare - 8 års garanti.
• 2 par Philips Heartstart FRx elektroder - hållbarhetstid 2 år. (Värde 660 kr.)
• Philips Heartstart FRx batteri - kapacitet 4 år.
• Gratis Philips väska, (värde 1500kr.)
• Gratis inomhus skyddsskåp, (värde 1880kr.)
• Gratis AED-klistermärke och skylt inkl. väggfäste.
• Gratis första hjälpen väska, (värde 260kr.)
Dessutom en unik garanti som gäller under hela hjärtstartarens liv.
• Ni får nya batterier efter användning i skarpt läge (värde 1625 kr).
• Ni får nya elektroder efter användning i skarpt läge (värde 660 kr).
Vi står även här för fraktkostnaderna till er.

Hjärtstartare Philips Heartstart FRX

Teknisk information:
ARTIKELNUMMER: 861304-ABS-promo
TILLVERKARE: Philips
MODELL: Heartstart FRx
DAMM- OCH VATTENTÄTHET: Hög
IP KLASS: 55
GARANTITID: 8 år
LIVSLÄNGD ELEKTRODER/PRIS: 2 år / 660kr
LIVSLÄNGD BATTERI/PRIS: 4 år / 1625kr
MÄRKNING: CE-märkning, FDA-märkning
HALV- ELLER HELAUTOMATISK: Halvautomatisk
SKÄRM: Nej
HLR-VÄGLEDNING: Audio (standard), Metronom
METRONOM: Ja
STAND-BY KOSTNADER UNDER 10 ÅR: 4265-5100 kr
INKLUDERAR VÄSKA: Ja
DIMENSION: 22 x 18 x 6 cm
VIKT: 1.6

