
Hjärtsäkra ert företag 

De hjärtstartare vi erbjuder: 
Cardiac Science Powerheart G5 helautomatisk inklusive 1 st batteri och 1 st elektrod-
kassett. 
Garanti: 7 år på maskin, 4 år på batteri i stand-by läge och 2 år på elektrodkassett. 
IP-klassad 55, alltså den tål sämre väder om den ska tas med ut. 
Rösthjälp kan fås både på svenska och engelska. 
Finns både som hel- som halvautomatisk. Helautomatisk innebär att den sköter även 
det att ge en stöt själv. 
 
Philips HeartStart HS 1 inklusive väska, 1 st batteri och 1 st elektrodkassett SMART 
Pads/Vuxen samt sax. 
Garanti: 8 år på maskin, 4 år på batteri i stand-by läge och 1 år på elektrodkassett. 
IP-klassad 21 
Rösthjälp på svenska 
Halvautomatisk 
 
Båda Hjärtstartarna är underhållsfri och kräver inga systematiska serviceprogram. 
Maskinerna gör dagliga, veckovisa och månadsvisa självkontroller. Vid eventuella upp-
täckta fel i programvaran, ljus och ljudlarmar maskinerna.  

Att göra er arbetsplats till en Hjärtsäker Zon innebär att ni skapar en trygg ar-
betsmiljö för er personal, kunder och besökare och visar att ni tar ansvar och 
ger bästa möjlighet till en bra åtgärd.  
Vad gör du om någon plötsligt faller ihop och inte kan andas? Hur tar du om 
hand om någon som skadas på arbetet eller hemma? 
Med rätt kunskap och utrustning hur man agerar så ökar också möjligheten att man 
gör något. 

Vi erbjuder nu under 2016 ett HLR-paket för en hjärtsäker ar-
betsplats. 
 

HLR-paketet består av 
Hjärtstartare, godkänd enligt SIS-standarden Hjärtsäker Zon. 
Vägghållare till hjärtstartaren. 
Extra elektrod till hjärtstartaren. 
Tillbehörskit (Sax, rakhyvel, handskar och värmefilt). 
Pocketmask. 
Två skyltar. 
HLR-utbildning (3 timmar) enligt HLR-rådets riktlinjer för 10 deltagare. 
Uppstart av Hjärtstartaren. 
Genomgång av checklista för Hjärtsäker Zon. 
Kontroll av hjärtstartaren efter 1 år och 2 år. 
 
Pris för erbjudandet  G5 21 370 kr  HS1 18 700 kr 
Ordinarie pris  G5 23 785 kr  HS1 21 160 kr. 
 
Även:  
10 % på fler utbildningar om ni är mer än 10 st i samband med erbjudandet. 
10 % på övrig utbildning och utrustning i samband med erbjudandet. 
10 % på repetitionsutbildning inom 2 år. 
10 % på elektrodbyte efter 2 år. 
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Hjärtsäker Zon 

Att göra er arbetsplats till en Hjärtsäker Zon innebär att ni skapar en 
trygg arbetsmiljö för er 
personal, kunder och 
besökare och visar att ni 
tar ansvar och ger bästa 
möjlighet till en bra åt-
gärd.  
 
Enligt studier har det visat sig att snabb hjärtlung-räddning och an-
vändandet av en hjärtstartare inom tre minuter ökar möjligheten till 
överlevnad. För varje minut som sedan går minskar möjligheten med 
10 %. 
 
Nu kan vi hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker Zon på din ar-
betsplats för en trygg och säker arbetsmiljö. 
  
De krav som standarden ställer är att: 
  Ni har installerat hjärtstartare/AED som uppfyller SS-EN 60601-2-4. 
Vi erbjuder Powerheart och Philips som båda uppfyller standarden. 

  Ni har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av 
hjärtstopp. 

  Ni kan starta hjärt-lungräddning omedelbart och behandla med 
hjärtstartare inom tre minuter. 

  Ni är registrerade i Hjärtstartarregistret. 
  Ni har systematiskt underhåll av er utrustning. 
  Ni har varje år underhåll av er kompetens. 

Vi kan även erbjuda 
 Krishantering, både med utbildning, organisation, kamratstöd och krisplaner. 
 Sätta upp rutiner för och/eller medverka i arbetet med riskanalyser. 
 Utbilda personalen i förebyggande åtgärder och säkerhetstänkande.. 
 Vara en hjälp till inköp av och utbildning i handhavandet av Hjärtstartare och Första hjälpen material. 


