Slik brukes hjertestarteren
ZOLL AED Plus hjertestarter er enkel å bruke og
veileder førstehjelperen gjennom hele forløpet.

1 Kontroller bevissthet
Undersøk reaksjon
og pust. Rop på hjelp
og ring 113.

Redd liv med hjertestarter
ZOLL Medical Corporation er en av verdens
ledende produsenter av defibrillatorer (hjertestartere). Firmaets røtter går mer enn 50 år
tilbake hvor professor Paul Zoll på Harvard
Medical School foretok de første kliniske forsøk med ekstern defibrillering på mennesker.

2 Start HLR
Hjerte-Lunge-Redning
påbegynnes mens hjertestarteren hentes.

3 Slå på hjertestarteren
Følg hjertestarterens
instruksjoner.

ZOLL utvikler i dag løsninger som øker overlevelsen ved hjertestans.

AED

ZOLLs unike produkter har gjort dem til en
av USA´s raskest voksende firmaer. Sykehus,
ambulansetjenester, private- og offentlige
bedrifter er blant kundene i Norge i dag.

4 Fest elektroden
Fjern klærne og kraftig
hårvekst. Fest elektroden
på kroppen som anvist.

5 Støt
Hvis støt er anbefalt,
trykk på den blinkende
støtknapp. Rør ikke
pasienten.
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6 Følg instruksjonen
Gi hjerte-lunge-redning.
Fortsett til ambulansen
kommer.

<<

Under en løpetur ble Morten Berthelsen rammet av hjertestans.
Hjerte-lunge-redning (HLR) samt el-støt fra hjertestarteren ZOLL
AED Plus, reddet Mortens liv.

Gjør en forskjell og redd liv
Annenhver time får en nordmann plutselig hjertestans. Rask og riktig førstehjelp de første minuttene
kan være helt avgjørende. Sjansen for å overleve faller med ca 10 % for hvert minutt som går uten førstehjelp. Hjerte-lunge-redning (HLR) er viktig førstehjelp,
men den mest effektive behandlingen av hjertestans
oppnås når gode brystkompresjoner kombineres med
bruk av en hjertestarter.
I Norge dør mer enn 6.000 personer uventet hvert
år. Om lag 80 % av disse dødsfallene antas å være
forårsaket av hjertestans. Internasjonale undersøkelser
viser at rask innsats med en hjertestarter kan øke
overlevelsen med mer enn 50 %.
ZOLL AED Plus er den eneste hjertestarter med innebygget REAL CPR Help. Den registrer og måler hvordan
du utfører brystkompresjoner og gir deg tilbakemelding
med henblikk på å gjøre dette mest mulig korrekt.
Beskjeder gjennom lyd og bilder hjelper deg til å gi
livreddende førstehjelp med selvtillit og overblikk.
Røde Kors
Røde Kors i Norge, Hjerte-Lungfonden og Civilforsvarsforbundet i Sverige samt den danske Hjerteforeningen,
har valgt å samarbeide med og profilere ZOLL AED
Plus hjertestarter. Dette med henblikk på å få ut flere
hjertestartere og dermed øke sjansen for å redde
flere liv.

Feedback i forhold til hjertemassasjen
ZOLLs patenterte elektroder registrerer brystkompresjonenes frekvens og dybde. En stemme i hjertestarteren forteller deg om du gir effektive kompresjoner.

Hjertestans kan ramme alle
Hjertestans kan ramme mennesker i alle aldersgrupper,
men risikoen stiger med alderen. Ofte inntreffer hjertestans plutselig og uventet.
27-årig mann reddet av AED Plus hjertestarter
Den 9. juli 2012 er en dag som Morten Berthelsen
aldri glemmer. Morten var på ferie på den danske øyen
Bornholm, hvor han var ute på løpetrening da han
plutselig ble rammet av hjertestans. Folk i nærheten
startet umiddelbart hjerte-lunge-redning, mens to
tyske turister hentet nærmeste hjertestarter som
fantes i den lokale matbutikken. Med effektiv HLR og
el-støt (debrillering) ved bruk av hjertestarteren, ble
Mortens liv reddet.
Det er nesten helt sikkert at uten HLR og el-støt fra
hjertestarteren, hadde Morten ikke levd i dag.

Unikt grafisk og brukervennlig design
Lyd, tekst og grafiske illustrasjoner guider deg sikkert
gjennom den livreddende førstehjelpen.
En elektrode er enklere enn to
ZOLLs patenterte elektrode CPR-D•padz™ er to
elektroder samlet i ett stykke som effektivt og enkelt
plasseres på pasienten.
Mindre vedlikehold og lave driftskostnader
Vedlikehold er begrenset til nye elektroder og batterier
hvert femte år. Dette gjør det enkelt og billig å vedlikeholde hjertestarteren.
Automatisk selv-test og 7 års garanti
Automatisk selv-test sikrer at hjertestarteren alltid er
klar til bruk. Det er 7 års garanti på hjertestarteren.
ZOLL AED Plus er robust, brukervennlig og er en av
de mest foretrukne hjertestartere på markedet.

