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Hvorfor hjertestarter ?
Fakta

100%

•
•
•
•
•

Derfor anbefaler sundhedsstyrelsen..
• at hjertestartere placeres i det offentlige rum og kan nås døgnet rundt
• at hjertestartere er med i hjertestarternetværket
• at alle trænes i HjerteLungeRedning og brug af hjertestarter
Beslutningen om en indendørs eller udendørs placering er naturligvis jeres
egen, hvor overvejelser omkring hvem hjertestarteren først og fremmest
skal ”servicere”, risiko for tyveri og hærværk mv. må indgå.

Overlevelseschance

Hjertestop er en af de hyppigste dødsårsager i den vestlige verden
Hvert år får ca. 3.500 danskere akut hjertestop udenfor hospitaler
Ved hjertestop falder overlevelseschancen med 10% hvert minut
Ambulancen er typisk 10 minutter om at nå frem til et hjertestop
Ved hurtig HjerteLungeRedning og hjertestart indenfor 23 minutter er
overlevelseschancen mere end 70%
• Ydes kun HjerteLungeRedning er overlevelseschancen mellem 0 og 2%
• Det er kombinationen af HjerteLungeRedning og brug af hjertestarter,
der giver en effektiv genoplivning. Hverken HLR eller brug af hjertestarter
kan stå alene

Overlevelseschance ved hjertestop

I Livredningskurser forhandler vi hjertestarterskabe til både indendørs og
udendørs opbevaring.
Kontakt Livredningskurser, og lad os rådgive jer til den rigtige
indendørs eller udendørs hjertestarterløsning.
0
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Minutter
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Når I har besluttet jer for at købe
en hjertestarter, er der mange
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skal vi købe eller lease ?
Skal den placeres indendørs eller udendørs ?
Hvornår skal den klimasikres ?
Hvilke muligheder er der for at tyverisikre den ?
Hvordan med forsikring ?
Hvem skal have adgang til hjertestarteren og hvordan ?
Hvordan synliggør vi den overfor gæster og kunder ?
Hvilke krav skal den opfylde ?
Hvad med uddannelse ?
Hvor længe holder batterier og elektroder ?
Hvad gør vi, hvis hjertestarteren har været i brug ?
Hvordan ser totaløkonomien ud over fx 5 eller 10 år ?
Skal vi have en serviceaftale ?
Hvorfor bør vi have ekstraudstyr ?
… og mange flere?

Kontakt Livredningskurser, og lad os hjælpe jer med at finde den
optimale hjertestarterløsning til jeres behov.
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Hjertestartere til ethvert behov
IPAD SP1 Fuldautomatisk

IPAD SP1 hjertestarter

Hel eller halvautomatisk? Skal
hjertestarten kunne omstilles
til "børnechokstyrke"? Skal
hjertestarteren opbevares,
på kontoret, i fabrikshallen, i
svømmehallen eller i dit private
hjem? Støv eller et fugtigt miljø
kan have indflydelse på, hvilken
hjertestarter, der er det optimale
valg for dig.

Kontakt os og få
et par gode råd,
inden du køber
din nye hjerte
starter.
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Heartstart HS1

IPAD NF1200 hjertestarter
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Hjertestarteropbevaring
Ophæng  indendørs
Ophæng i let
alumininum, som
er nemt at opsætte
på en væg eller
hård overflade.
Passer til NF1200
og SP1hjerte
starterne.

Hjertestarterskab  indendørs
Let genkendeligt
hjertestarterskab,
der åbnes med et
intuitivt twist, hvor
efter du har fuld ad
gang til hjerte
starteren. Passer
til alle hjertestartere.
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• Hvordan skal jeres nye hjertestarter placeres for at servicere din målgruppe?
• Skal den have en alarm for at skabe opmærksomhed ved en ulykke eller undgå tyveri?
• Skal den være synlig for alle?

Hjertestarterskab med alarm
 indendørs
Hjertestarterskab i
slagfast ABSplast,
som nemt kan
monteres på en væg,
stander eller fast
overflade. Passer til
alle hjertestartere.

Hjertestarterskab med alarm
 indendørs
Stærkt metalskab med
pulverlakeret overflade
og alarm. Passer til alle
hjertestartere og ideelt
til kontorlandskaber og
offentlige rum.

Lad os sammen finde
den rigtige løsning til jer
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Udendørs kræver klimasikring
Hjertestarterskab  udendørs
Hjertestarterskab i
slagfast ABSplast,
som nemt kan
monteres på en væg,
stander eller fast
overflade. Passer til
alle hjertestartere.
Indbygget varme
legeme sikrer
hjertestarterens
funktionalitet ned

Hjertestarterskab  udendørs
Let genkendeligt
hjertestarterskab,
der åbnes med et
intuitivt twist, hvor
efter du har fuld ad
gang til hjerte
starteren. Passer
til alle hjertestartere.
Indbygget varme
legeme sikrer hjerte
starterens funk
tionalitet ned til 25oC.
Hjerstartereskabet
kan tilsluttes elnettet
via en stikkontakt,
men vi anbefaler en
fast tilslutning, som
kræver en aut.
elektriker.
Skabet er ekstremt
modstandsdygtig
overfor snavs og
vand og velegnet til
fx industriområder,
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Har I ikke døgnåbent, vil en udendørs hjertestarter
løsning sikre, at hjertestarteren kan redde liv døgnet
rundt i jeres nærområde.
En udendørsløsning kræver dog, at hjertestarteren
placeres i et specielt skab med varmelegeme, så
hjertestarteren holdes funktionel ved selv meget
lave vintertemperaturer.
Vi kan levere en totalløsning med hjertestarter,
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Transporttasker og ekstraudstyr

Transporttaske Heartstart HS1

Transporttaske IPAD NF1200

Til hver af vores hjertestartermodeller kan du få en hjertestartertaske, som har flere fordele:
• Beskytter mod støv og snavs
• Sikrer at du altid har ”ekstraudstyr” som saks, skraber og aftørringsklud med ud til
hjertepatienten. Udstyr, som kan være altafgørende for om hjertestarteren
nogensinde kommer i funktion.
• Kan anvendes til opbevaring indendørs, hvis alarm eller tyveriforebyggelses
foranstaltninger ikke er nødvendige.
For iPAD SP1 og Telefunken er hjertestartertasken inkluderet i købet, mens det for vores øvrige
modeller er tilkøb.

Ekstraudstyr er inkluderet
Ved køb af hjertestarter hos Livredningskurser medfølger altid et førstehjælpskit med bl.a. saks,

Transporttaske IPAD SP1
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Tyverisikring
Overlevelseschancen ved hjertestop falder med 10% hvert minut og derfor anbefaler
Sundhedsstyrelsen, at hjertestartere er placeret, så de kan tilgås døgnet rundt uden nogen
hindringer. Det giver de bedste genoplivningschancer.
Heldigvis er der relativt få tyverier af hjertestartere, men bor du i et område med meget kriminalitet
og har et ønske om at sikre din hjertestarter mod tyveri og hærværk, findes der flere muligheder,
som kan kombineres for at skabe den mest sikre løsning.

Alarm

Digital lås

En høj alarm lyder og
skaber opmæksomhed,
når man åbner hjertestarter
skabet.

Hjertestarterskabet kan kun
åbnes med en pinkode, som
en udvalgt kreds kender.
Du kan også vælge, at man
får oplyst pinkoden fra alarm
centralen ved 112opkald.
Det sikrer, at alle kan åbne
skabet i en nødsituation.

GSMtilslutning

Kamerakontrol

Hjertestarterskabet kan kun
åbnes fra en mobiltelefon.

16

Et kamera i skabet tager
billede af personen, der
åbner skabet og kan ved
tyveri hjælpe med til at
identificere gernings
manden.
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Er hjertestarteren placeret i et bestemt
rum, er et piktogram på ruden eller
døren den optimale løsning, der viser
vej til din hjertestarter.

Vis dine gæster og kunder,
hvor din hjertestarter er
Jo hurtigere vi får hjertestarteren frem, des
større er chancen for at overleve et hjertestop.

foreningens beboere også være forbi
passerende i området.

Hvert sekund tæller, og derfor bør du ved køb
af din hjertestarter overveje hvem, der kunne
tænkes at være ”operatør” på hjertestarteren
ved et hjertestop, og hvordan de finder den.

Personer, som ikke er kendt i virksomheden
eller området, skal også hurtigt kunne finde
hjertestarteren, hvis der er brug for den.
Skilte og piktogrammer kan på stor afstand
vise, hvor hjertestarteren befinder sig.

I virksomheden kunne det ud over med
arbejderne også være både gæster og
kunder. I boligforeningen kunne det ud over

18

Skilte og piktogrammer i forskellige former fås
både i vejrbestandige materialer og som
klistermærker afhængig af hvor de skal bruges
og hvordan de skal guide ”operatøren” frem til

Et trekantskilt kan være den optimale
løsning, når du vil synliggøre din
hjertestarter på en gang, i et større
lokale, eller hvis den hænger uden
dørs på en bygning.

Tag os med på råd
 og få en optimal
”visevejløsning” til
din hjertestarter.
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Din hjertestarter kan også
redde liv i dit nærområde
Om du vil have din hjertestarter registreret i
hjertestarternetværket, er naturligvis en
personlig sag.
Men er den med, indgår den i beredskabet
ved 112opkald. Der er i dag mere end
12.000 registrerede hjertestartere med i
hjertestarternetværk og en væsentlig årsag
til at overlevelseschancen ved hjertestop
blandt danskerne er fordoblet over de sidste
10 år til omkring 10%.
Ved melding om hjertestop, vurderes det på
alarmcentralen, om en hjertestarter i net
værket kan nå frem før ambulancen. I så fald
kan du som førstehjælper på stedet blive bedt
om at hente den  eller de ringer op til ejeren
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og spørger om vedkommende kan træde til.
Du bestemmer selv om hjertestarteren skal
være til rådighed for netværket hele døgnet
eller kun i de timer, hvor fx. din virksomhed
har åben.

Du kan registrere din
nye hjertestarter på
www.hjertestarter.dk,
hvorefter den er med i
112beredskabet.

Du skal ikke være bange for udgifter til nye
elektroder, hvis jeres hjertestarter har været i
brug. Har du tegnet servicekontrakt, sørger
vi for, at du får tilsendt nye elektroder uden
beregning.
Se den nærmeste hjertestarter i jeres område
på www.hjertestarter.dk. Her kan du også
registrere din hjertestarter.
Du kan også downloade hjertestarterapp’en,
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Med en serviceaftale slipper
du for at huske på, hvornår
elektroder og batteri skal skiftes
Afhængig af model skal elektroderne skiftes
hvert 2½3. år og batteriet hvert 45. år. Med en
serviceaftale til en årlig lav ydelse skal du ikke
længere tænke på, hvornår hjertestarteren skal
have udskiftet batteri og elektroder. Dem får du
tilsendt omkostningsfrit, når det er tid til at skifte
delene ud.

Fordele ved Hjertestarter Serviceaftale
• Du får batteri og elektroder tilsendt automatisk, når det er tid til udskiftning.
• Har hjertestarteren ved et nødstilfælde været i brug, får du nye elektroder uden beregning.
• Faste lave driftsomkostninger.

Har hjertestarteren ved et nødstilfælde været i
brug, får du et helt nyt sæt elektroder tilsendt
omkostningsfrit.

Når du tegner en hjertestarter
serviceaftale til en årlig lav ydelse,
ved du hvad det koster.
Der er ingen gemte gebyrer.
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Uddannelse skaber tryghed og
øger overlevelseschancen
”Uddannelse? Hvorfor det? Maskinen fortæller
jo det hele!” eller gør den?
Der findes utallige eksempler på, at hjerte
starteren ikke gjorde nogen nytte ved et
hjertestop, fordi brugeren ikke havde fået
rigtig træning.
Ser vi et voldsomt trafikuheld eller en person
falder omkring af uforklarlige årsager i vores
nærhed, udsættes vores nervesystem for en
voldsom påvirkning. Lægefagligt kalder man
denne tilstand ”hormon induceret stress”.
Ved ”hormon induceret stress” stiger pulsen
voldsomt, svedproduktionen øges, og vi kan
gå ”i sort” og blive handlingslammet.
Fra forskning ved vi, at førstehjælpstræning
modvirker ”hormon induceret stress”.

•
•
•
•
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Når vi træner førstehjælp og rutinerer vores
færdigheder, lagrer vi samtidig i hjernen hvilke
handlinger, der skal aktiveres i en given si
tuation. Vi så at sige programmerer hjernen til
at handle på en bestemt måde, hvor den ellers
ville blive handlingslammet.
At være sikker på at gøre det rigtige og være
tryg i en skarp situation kræver således
træning  masser af træning på jeres kursus.
Vores kurser har til formål at forberede dig
på den skarpe situation. Derfor får du her
masser af træning i bl.a. at:

På vores kurser
forbereder vi dig
til den skarpe
situation

• angribe en ulykke på den rigtige måde
• blive sikker i kombinatonen HjerteLunge
Redning og hjertestart
• tage højde for sikkerhedsrisici
• gøre de ting, som hjertestarteren IKKE
siger, men som øger dens effektivitet

Træning modvirker hormon induceret stress
Træning giver langt bedre læring/færdigheder end andre læringsformer
Træning gør dig handledygtig i en skarp situation
Træning gør dine nye færdigheder mere langtidsholdbare
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Kontakt os
Livredningskurser
Kongovej 2
2300 København S
T: (+45) 2078 1525
W: www.livedningskurser.dk
E: kontakt@livredningskurser.dk

