
AED Plus®

IKKE ALLE HJERTESTARTERE
     ER LIKE



Det skjer på en brøkdel av et sekund. En person kollapser – et offer for 
akutt hjertestans – og klokken begynner å gå. Du ringer etter hjelp, og 
ambulansen er på vei. Imens teller hvert sekund. Offerets beste mulighet til å 
overleve er umiddelbar HLR med en automatisk ekstern defibrillator (AED).

ER DU FORBEREDT PÅ Å 
HJELPE PÅ KORT VARSEL?

Utviklet for uventede helter™

De nyeste retningslinjene fra gjenopplivingsråd over hele verden er tydelige: 
Vellykket defibrillering må støttes med HLR av høy kvalitet. Hjertestarterens 
første analyse er kritisk. Hvis den ikke anbefaler støt, kan bare HLR føre til en 
støtbar rytme i den neste analysen. HLR forsyner hjertet med det oksygenerte 
blodet som kreves for å gjenopprette normal rytme. 

Defibrillatoren ZOLL AED Plus® veileder deg i gjennomføringen av god HLR og 
vil, ved behov, gi et potensielt livreddende støt til hjertet. Med ZOLL AED Plus 
og rask handling, kan du bidra til å avverge en tragedie. 

Umiddelbar oppstart av HLR kan doble eller firedoble 

sjansen for å overleve hjertestans 

– ERC-retningslinjene fra 20151



« … overvåking av HLR-kvalitet er uten tvil en av de viktigste fremskrittene innen 

gjenopplivingsopplæring i de siste 20 årene, og noe som må innarbeides i alle 

gjenopplivingsforsøk og profesjonelle redningsprogram.»

– Uttalelse fra American Heart Association angående HLR-kvalitet2



Selv om kun 50 % av de som opplever akutt hjertestans i utgangspunktet trenger 
støt, trenger nesten alle ofrene HLR for å øke tilførselen av oksygenert blod til 
hjertet og hjernen. 

ZOLLs patenterte Real CPR Help®-teknologi veileder redningspersonene i å 
utføre HLR i samsvar med de nyeste retningslinjene for dybde og hastighet på 
kompresjoner. Du vil vite når du gir HLR av høy kvalitet. Med sitt brukervennlige 
og intuitive design bidrar ZOLL AED Plus til å gi uventede helter den tilliten og 
kunnskapen de trenger for å kunne behandle akutt hjertestans.

STØTTER REDNINGSPERSONER 
MED REAL CPR HELP®



Overlevelse mer enn fordoblet
I en stor studie utført med leverandører av 
akuttmedisinske tjenester i Arizona, gir ZOLL-
teknologien og opplæringen kombinert mer enn 
dobbel overlevelse fram til utskrivning for pasienter 
som led av hjertestans.3 Denne studien benyttet 
profesjonelle defibrillatorer utstyrt med den samme 
Real CPR Help-teknologien som finnes i AED Plus. 

Halvparten av ofrene ble behandlet med Real 
HLR Help aktivert, mens den andre halvparten ble 
behandlet med teknologien deaktivert. Studien 
fant at bruk av Real HLR Help mer enn fordoblet 
overlevelse når individets kollaps ble bevitnet av 
noen, og den uregelmessige hjerterytmen var 
ventrikulær fibrillasjon.
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Overlevelsesrate for hjertestans

Integrert tilbakemelding i sanntid gir både 
visuelle meldinger og lydmeldinger som 
«Trykk hardere», eller bekrefter når du 
utfører «Gode kompresjoner», og holder 
deg på sporet for å administrere en 
potensielt livreddende HLR.



Trygg HLR
I tillegg til trinnvise muntlige anvisninger, 
inneholder vår testede Real HLR-hjelpeteknologi en 
komprimeringsdybdeindikator som gir en visuell 
veiledning i sanntid for å hjelpe deg med å gi best 
mulig HLR.

Enkel og nøyaktig plassering av elektroder 
Det er veldig viktig å være rask når du behandler et 
hjertestansoffer. ZOLL’s CPR-D-padz®-elektroder har 
en unik design og består av kun én del, for å sikre 
en ukomplisert og nøyaktig plassering. Elektrodene 
leveres med et sett av redningsutstyr som inkluderer 
saks, hansker, maske og andre artikler.

Klar til redning
Bransjeledende batterier og elektroder som varer 
i fem år, noe som betyr færre utskiftninger og 
mindre vedlikehold – og en hjertestarter som er 
klar til bruk når det trengs.

Smart investering
Når den er installert, har ZOLL AED Plus den 
laveste totale eierkostnaden sammenlignet 
med andre hjertestartere. Det er en uvurderlig 
investering som kan bidra til å redde et liv.

Designet for varighet
AED Plus er designet for å motstå vanskelige 
omgivelser og ekstreme temperaturer, og har en 
inntrengningsbeskyttelse (IP) av IP55-klassen, noe 
som betyr at den er svært motstandsdyktig mot 
støv og fuktighet.

Eksepsjonell støtte når du trenger det mest

SMART KLAR TIL BRUK

EKSEPSJONELL STØTTE  
NÅR DU TRENGER DET MEST



Hjertestarterprogrammer 
lønner seg
Forskning basert på data som ble samlet 
inn fra mer enn 2000 amerikanske 
videregående skoler, har vist at skoler med 
hjertestarterprogrammer opplever en total 
overlevelsestatistikk på 71 %.4

Forfatterne konkluderer med at 
«Hjertestarterprogrammer på videregående 
skoler viser en høy overlevelsestatitstikk for 
elever og voksne som rammes av akutt 
hjertestans på skoleområdet. Skolebaserte 
hjertestarterprogrammer anbefales på 
det sterkeste.»
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AED Programstyring
Maksimer fordelene med ZOLL AED 

Er hjertestarteren din klar til bruk?

Hjertestarteren din må være klar den dagen du 
trenger den, ikke bare den dagen du kjøper den. 
AED-programstyringsprogramvare kan hjelpe deg med 
å spore og dokumentere AED-inspeksjonene dine, 
samt elektroder og batteriutløpstid.

Er dine opplærte redningspersoner klare?

Hjertestartere er mest effektive når de brukes av 
redningsmenn som vet hvordan de skal brukes. Du 
kan enkelt spore og administrere dine opplærte 
redningspersoner, samt statusen for deres hjertestarter-/
HLR-sertifiseringer med en programstyringsløsning.

Har du en klar plan?

Å ha en plan for hva du skal gjøre før, under og etter 
at en hendelse lønner seg. Et programstyringssystem 
kan hjelpe deg med å dokumentere alle disse trinnene 
før det oppstår en nødsituasjon.

Gjør programmet så effektivt som mulig
Sporing av forbruksmateriellets utløpsdatoer, 
administrasjon av redningspersonsertifiseringer og 
vedlikehold av skriftlige redningsprotokoller er viktige 
faktorer for å sørge for at hjertestarterprogrammet er 
effektivt. Med AED-programstyring er hjertestarteren og 
redningspersonene alltid forberedt.

Studier har vist at velimplementerte 

hjertestarterprogrammer kan forbedre 

overlevelsestatistikkene betydelig.4
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Vær forberedt med en ZOLL AED som din redningspartner.

Alle hjertestansofre trenger HLR av høy kvalitet 
  •  AED Plus med Real CPR Help gir deg en integrert tilbakemelding i sanntid for å hjelpe deg med 

å utføre best mulig HLR

Tid er essensielt 
  • Endelt elektrodedesign gjør plassering av elektroder enkelt, raskt og nøyaktig

Invester i evnen til å redde et liv 
  •  Lav total eierkostnad og batterier og elektroder som varer i fem år, betyr at du vil være klar til å hjelpe på et øyeblikk


