
CABIX® OUTDOOR  
HJERTESTARTERSKAP

Ved plutselig og uventet hjertestans er tid en 
avgjørende faktor. For hvert minutt som går, faller 
sjansen for overlevelse med 10 %. Derfor skal 
flere hjertestartere gjøres tilgjengelige 24/7, for  
å redusere tiden til behandling. Det anbefales der-
for at det plasseres hjertestartere utendørs.

Det er viktig å sikre at hjertestarteren alltid er 
klar til bruk. Erfaringen viser imidlertid at det er 
en risiko for at man glemmer å holde øye med 
hjertestarteren, særlig når den henger utendørs 
i vær og vind. Hvis hjertestarteren ikke er klar til 
bruk kan det få fatale konsekvenser.

Cabix Outdoor er utviklet med teknologi som 
sørger for at hjertestarteren alltid oppbevares 
under de anbefalte forhold, og samtidig overvåker 
om hjertestarteren er på plass i skapet og klar til 
bruk. Hvis det oppstår feil på hjertestarteren, gir 
skapet beskjed om dette.

Cabix Outdoor er opplyst fra alle sider. Den økte 
synligheten er med på å skjerpe folks bevissthet 
rundt hjertestarterskapets plassering. Samtidig 
reduseres tiden som man bruker på leting i en 
mulig hjertestanssituasjon hvor minuttene kan 
være av avgjørende betydning.

Cabix er mer enn bare oppbevaring, Cabix gir 
trygghet og redder liv.
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SPESIFIKASJONER
Bredde:  38,5 cm 
Høyde: 52 cm
Dybde: 30 cm
Vekt: 5,7 kg
Spenning: 100-240V ∼ 60W
Farger: Grønn, Hvit

Frostsikker ned til -25°C

S M A R T  A E D C A B I N E T S

CABIX OUTDOOR
Økt synlighet
Integrert skilting og lysende AED-logoer gir økt synlighet,  
noe som er med på å skjerpe folks bevissthet på skapets 
plassering og minimerer tiden brukt på å lete etter det.

Estetisk design
Dansk designet skap i et funksjonelt og moderne design,  
slik at det passer inn i ulike typer miljø. Skapet er produsert  
i Danmark.

Strømbesparende teknologi og miljøvennlig
Unik og innovativ isolering kombinert med strømbesparende 
teknologi sikrer lavere driftskostnader og minimerer belast-
ningen på miljøet.

Overvåking
Intelligent styrt overvåkingsteknikk avgir både akustisk og visu-
ell alarm hvis det er feil på skapet, feil på hjertestarteren eller 
hvis hjertestarteren er fjernet fra skapet

Alarm
Når skapes åpnes høres en høy lyd som vekker folks  
oppmerksomhet ved et nødstilfelle og omgivelsene retter 
oppmerksomheten mot krisesituasjonen.

Klimasystem
Innebygd klimasystem fjerner fukt og sørger for at hjerte- 
starteren oppbevares under de anbefalte temperaturer slik  
at den alltid er klar til bruk.


