Hjärtstartare
Hyrköpsavtal
Rädda liv på dina medarbetare!
Ett hjärtstopp inträffar oftast helt oväntat. I Sverige drabbas
årligen ca 10 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus
men endast ca 4% av de drabbade överlever. Som väl är
kan många hjärtstopp behandlas effektivt men då krävs att
en återupplivningsprocess sätts igång omgående.

Rädda liv med vår hjärtstartare Rescue SAM

RESCUE SAM

Vi erbjuder ett hyrköpsavtal 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 hur hjärtstartaren fungerar.
För att garantera att hjärtstartaren alltid är i användbart skick ingår service/underhåll av
hjärtstartare. Service utförs av våra certifierade brandskyddstekniker.
Att ni som företag har en hjärtstartare sänder en viktig signal till både personal, kunder och
besökare om att just ert företag prioriterar trygghet.

Hjärtstartare Hyrköpsavtal

I paketet ingår:
- Hyra av vår professionella hjärtstartare Rescue SAM inkl. tillbehör
- Utbildning i användandet av Hjärtstartare Rescue SAM
- Årlig utbildning i Hjärt- och lungräddning - D-HLR
- AED-skylt och klisterdekal
- Serviceavtal
- Hållare till hjärtstartare
Hjärtstartare Hyrköpsavtal

AED-skylt

Art nr 22-7000-50
Benämning

Hjärtstartare Rescue Sam
Hjärt- och lungräddning - D-HLR utbildning 12 personer. Utförs årligen
Årlig service/underhåll av Hjärtstartare Resuce SAM. Utförs av
certifierad brandskyddstekniker. Inkluderar byte av batteri och
defibrilleringselektroder vart tredje år.

Avtalstid 5 år.

Efter avtalstid äger kund hjärtstartare utan restvärde

www.haldotesch.se
020- 93 29 60
Flygfältsgatan 15
128 30 Skarpnäck
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Hjärtstartare Hyrköpsavtal
Produktinformation
RESCUE SAM

RESCUE SAM är en halvautomatisk extern defibrillator som ger enkla och direkta
röstinstruktioner och signaler vilka underlättar räddningsåtgärderna. Den är lätt och
batteridriven för att vara fullt bärbar.
RESCUE SAM är avsedd för snabb och effektiv hjälp vid hjärtstillestånd.
Standardutförande består av :
1 st huvudenhet
1 uppsättning föranslutna defibrilleringselektroder för vuxna
1 st batteri
1 st bärväska
1 st kit i form av sax, rakhyvel och våtservett

Batteri RESCUE SAM

Defibrillator

Defibrilleringselektroder

Väska RESCUE SAM

Batteriet är 12V DC, 4,2 Ah litiummangan-dioxid, för engångsbruk
med lång livslängd. Kapaciteten är
minst 200 stötar eller fyra timmars
kontinuerlig drifttid.
Batteriet byts ut senast var 36:e
månad.

Hjärtstartare Rescue SAM
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Benämning

Hjärtstartare Rescue Sam

Artikelnr

22-7043-20

Mått H x B x D mm

80x300x270

Vikt

2,2 kg med batteri installerad

Driftsätt

Halvautomatiskt

Energi

200 J som faställts som ny norm av AHA 2010

Röstinstruktioner

Detaljerade röstmeddelanden vägleder användaren av defibrillatorn

Batteri

12V DC, 4,2 Ah litium-mangan-dioxid, för engångsbruk med lång livslängd

Batterikapacitet

Minst 200 stötar eller fyra timmars kontinuerlig drifttid

Kapslingskapacitet

IEC 60529 klass IP54 mot damm och vatten

Automatiska självtest

Dagliga självtest

Utbildning Hjärt- lungräddning - D-HLR
Syfte:
Att alla deltagare skall kunna använda en
hjärtstartare och defibrillera/ge en strömstöt i
samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.
Målgrupp:
Alla, inga förkunskaper krävs.
Utbildning sker 1 gång per år inklusive
användarinstruktion för hjärtstartaren
Rescue SAM.
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