Så används hjärtstartaren
ZOLL AED Plus hjärtstartare är enkel att använda och
vägleder livräddaren genom hela behandlingsförloppet.

1 Kontrollera medvetandet
Kontrollera medvetandet
och andning. Kalla på
hjälp och ring 112.

Rädda liv med en hjärtstartare
ZOLL Medical Corporation är en av världens
största tillverkare av defibrillatorer (hjärtstartare). Verksamhetens rötter går tillbaka
mer än 50 år, när Professor Paul Zoll,
Harvard Medical School, utförde de första
kliniska studierna med extern defibrillering
och pacing på människor.

2 Starta hjärt-lung-räddning
Hjärt-lung-räddning
startas medan
hjärtstartaren hämtas.

3 Starta hjärtstartaren
Följ hjärtstartarens
instruktioner.

ZOLL utvecklar idag lösningar som ökar
chansen att överleva hjärtstopp.
ZOLL’s unika produkter har gjort dem till en
av USA’s snabbast växande företag. Bland
kunderna i Sverige finns en mängd sjukhus,
ambulansorganisationer samt andra offentliga och privata, verksamheter.

4 Anslut elektroderna
Avlägsna kläder och
anslut elektroderna
enlig anvisningarna.

5 Defibrillering
Tryck på den blinkande
knappen om du uppmanas til detta. Rör inte
personen.
6 Följ instruktionen
Följ instruktionerna till
ambulans anländer.
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Under ett löpträningspass drabbades Morten Berthelsen av
hjärtstopp. HLR och elstöt från hjärtstartaren ZOLL AED Plus,
räddades hans liv.

Gör skillnad och rädda liv
Varje timme drabbas någon i Sverige av plötsligt
hjärtstopp. Snabb och korrekt insats inom de första
minuterna är helt avgörande. Chansen att överleva
minskar med 10 % för varje minut som går, utan att
hjälp ges till den drabbade. Hjärt-lungräddning är den
viktigaste initiala hjälpen, men det är bara en hjärtstartare som kan återstarta ett hjärta som stannat.
Hjärt-lungräddning upprätthåller bara liv.
I Sverige överlever endast ca 5 % av alla dem som
drabbas av plötsligt hjärtstopp. Internationella
vetenskapliga undersökningar visar att snabb insats
med hjärt-lungräddning och hjärtstartare kan öka
överlevnaden till drygt 70 %.
ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartaren med inbyggd REAL CPR Help, som mäter och registrerar hur
du utför bröstkpompressionerna, och som samtidigt
ger dig återkoppling i realtid så att du kan ge optimal
behandling. Du vägleds med hjälp av röstinstruktioner,
bilder, textmeddelanden så att du kan hjälpa den
drabbade på ett effektivt och säkert sätt.
Hjärt-Lungfonden och Civilförsvarsförbundet
Hjärt-Lungfonden och Civilförsvarsförbundet har valt
att samarbeta med ZOLL AED Plus hjärtstartare, med
syfte att få ut fler hjärtstartare och därmed ökad
chans för fler räddade liv.

Feedback på bröstkompressionerna
ZOLL’s patenterade elektroder mäter bröstkompressionernas takt och djup. En röst i hjärtstartaren
berättar om du ger effektiva bröstkompressioner.

Det kan drabba alla
Hjärtstopp kan drabba människor i alla åldersgrupper,
men risken stiger med åldern. Ofta inträffar hjärtstoppet
plötsligt och oväntat.
27-årig man räddad av AED Plus hjärtstartare
27 Juli 2012 är en dag som Morten Berthelsen aldrig
kommer att glömma. Morten var på semester på den
Danska ön Bornholm. Där var han ute och löptränade
när han plötsligt drabbades av hjärtstopp. Folk i närheten startade omedelbart HLR, medan två Tyska turister
hämtade närmaste hjärtstartare som fanns i den lokala
matbutiken. Med effektiv HLR och en elstöt (defibrillering) med hjärtstartaren, räddades livet på Morten.
Detta är nästan helt säkert att utan HLR och elstöt
från hjärtstartaren, hade Morten inte levt idag.

Unik grafisk och användarvänlig design
Röst, ljud, text och grafiska illustrationer vägleder dig
tryggt och säkert genom hela återupplivningsprocessen.
En elektrod är enklare än två
ZOLL’s patenterade elektroder CPR-D padz är två
elektroder samlade i ett stycke, som snabbt och
enkelt placeras på den drabbades bröstkorg.
Mindre underhåll och låga driftskostnader
Batteripack och elektroder byts vart femte år. Detta
gör att underhållet på hjärtstartaren blir enkelt och
billigt.
Automatiska självtester och 7 års garanti
Automatiska självtester försäkrar dig att hjärtstartaren alltid är klar för användning. Hjärtstartaren
inkluderar också 7 års garanti.
ZOLL AED Plus är robust, användarvänlig och en av
de vanligaste modellerna på den Svenska marknaden.
Läs mer om ZOLL AED Plus på www.zollaed.se

