
Hyresavtal hjärtstartare 
Lifepak CR2, WiFi eller liknande

Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas 10 000 personer, endast 500 överlever.
Om rätt behandling startas inom 3 minuter kan 3 av 4 överleva ett hjärtstopp. Genom kunskap i hjärt-lungräddning 
och en hjärtstartare på plats kan fler människor räddas tillbaka till livet igen.

Defibrillatorn Lifepak CR 2 är en modern och användarvänlig hjärtstartare. Den har WiFi-uppkoppling samt ett unikt 
HLR-stöd som guidar användaren genom hela behandlingen.

Vi erbjuder ett hyresavtal som ger trygghet för både era anställda och andra som befinner sig i och runt ert företags 
lokaler. 

Med en hjärtstartare på arbetsplatsen kan ett hjärtstopp behandlas omedelbart.

För att era anställda skall veta hur man bör agera i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp utbildar vi årligen er 
personal i hjärt- och lungräddning samt i hur hjärtstartaren fungerar.

För att garantera att hjärtstartaren alltid är i användbart skick ingår service/underhåll av hjärtstartare. Service utförs 
av våra certifierade SBA-tekniker. Även byte av pads och batteri ingår år 4.
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Följande ingår:
- Hyra av vår professionella hjärtstartare CR 2 inkl. tillbehör eller liknande
- Utbildning i användandet av Hjärtstartare
- Årlig utbildning i Hjärt- och lungräddning - D-HLR för 12 deltagare
- AED-skylt och klisterdekal
- Serviceavtal 
- Byte av pads och batteri år 4
- Hållare till hjärtstartare



Produktinformation

Benämning Lifepack CR-2
Artikelnummer 12-7041-76
Garantitid 8 år
Mått 9,7x22,6x27,4 cm
Vikt 2 kg
Språk 2-språkig
Wi-Fi Ja
Driftstemperatur 0° C till 50° C
Energi vuxen 200J, 300J, 360J
Energi barn 50J, 75J, 90J
Batterier Lithium (Li/MnO2), 12.0V, 

4.7 amp-hours.
Godkännande IEC 60601-1/EN 60601-1
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Lättanvänd och snabbt driftklar
Lifepak CR 2 görs snabbt redo för defibrillering. Även oerfarna användare kan snabbt påbörja livräddande åtgärder 
tack vare det enkla handhavandet.
• Öppna defibrillatorns lock samt exponera patientens bröstkorg
• Dra i det röda handtaget och placera elektroderna enligt anvisningarna
• Lyssna på röstanvisningarna från enheten

Information kring hjärtstartare CR 2
Defibrillatorn Lifepak CR 2 är en modern och användarvänlig hjärtstartare. Den har 
WiFi-uppkoppling samt ett unikt HLR-stöd som guidar användaren genom hela 
behandlingen.

Unik feedback med HLR-stöd
Lifepak CR 2 är pålitlig och enkel att använda. Med en modern design och tydliga 
röstinstruktioner guidas användaren genom hela processen.

Hjärtstartaren ger HLR-vägledning på både vuxna och barn. En metronom anger hastigheten på kompressionerna och 
röstinstruktioner ger anvisningar om kompressionsdjup och handplacering. Defibrillatorn analyserar hjärtrytmen för 
att avgöra om en defibrillering behövs. Detta kan ske samtidigt som HLR-kompressioner pågår, vilket är en unik 
funktion för Lifepak CR 2. Fördelen är att man eliminerar onödiga väntetider mellan bröstkompressioner och 
defibrillering. När tiden man kan lägga på HLR blir längre ökar även blodcirkulationen i kroppen vilket ger bättre 
chanser för överlevnad.


