
HJÄRTSTARTARE



Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp. Bara 600 överlever.

Vid hjärtstopp gäller det att agera snabbt. En hjärtstartare i kombination med hjärt-
lungräddning är det enda sättet att rädda liv när någon drabbats. Vi ser det därför som 
en mycket viktig uppgift att tillsammans hjärtsäkra Sverige. Detta genom att erbjuda 
våra kunder en helhetslösning med hjärtstartare, tillbehör, utbildningar och  
Hjärtsäker Zon enligt den svenska standarden SS 280000:2015.

Hjärtsäker Zon 
Enligt SS 280000:2015 - Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården

Utbildning
Hjärt- och lungräddning hjälper till att syresätta kroppens organ på en livlös person. För att starta hjärtat krävs en hjärtstartare. 
Presto håller utbildningar där deltagarna får lära sig hjärt- och lungräddning med defibrillering med hjärtstartare. Det medför att 
överlevnadschansen för den som drabbas av ett hjärtstopp kan öka från 5 till 70 procent. 

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning (HLR-kurs) med hjärtstartare innehåller:

• Genomgång hjärt- och lungräddning
• Vändning till stabilt sidoläge från rygg och mage
• Larma 112, organisation av larmkedja
• Inblåsningar
• Hjärtkompressioner
• Hjärtats uppbyggnad och funktioner
• Defibrillering
• Säkerhetsaspekter
• Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler 

Läs mer och se hela vårt utbildningsprogram på www.presto.se/utbildning/

Det krävs kunskap och beredskap vid hjärtstopp. En hjärtsäker zon på arbetsplatsen skapar trygghet för både 
anställda och kunder. Hjärtsäker Zon är ett initiativ från Hjärt-Lungfonden som sedan 2015 är svensk standard. 
Presto är kvalitetssäkrad som leverantör av hjärtstartare och tillhörande utbildning för att uppfylla kraven för 
Hjärtsäker Zon. 

En hjärtsäker zon innebär kortfattat att:
- Det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
- Det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
- All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
- Behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
- Hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Presto erbjuder en helhetslösning
Presto strävar efter att vara en komplett leverantör inom såväl brandskydd som första hjälpen. För att hjärtsäkra er arbetsplats kan vi 
därför erbjuda en helhetslösning där vi hjälper er att bli en certifierad Hjärtsäker Zon enligt SS 280000:2015.

Vi erbjuder:
- Hjärtstartare från Philips/Laerdal
- Utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare
- Genomgång av er organisation och rutiner
- Skyltning och tillbehör för hjärtstartare 

Läs mer på www.presto.se/hjartsaker-zon/
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Hjärtstartare Philips Heartstart 1 (HS1) 
Art.nr. 103795 - Inklusive slim case väska
 
Ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen 
kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla. 

Lätt att lära
Med minimal träning kommer du att känna dig så trygg att det är möjligt för dig 
att rädda livet på en medarbetare, en vän, en familjemedlem eller någon person 
på gatan. 

Lätt att använda 
Naturlig röstinstruktion leder användaren genom alla steg vid HLR och defibril-
lering. 

Alltid klar för användning 
Omfattande automatisk självtest kontrollerar alla HeartStarts vitala funktioner 
dagligen, veckovis och månadsvis för att säkra att den alltid är klar för 
användning i en livshotande situation. 

Röststyrd vägledning 
En klar och lugn röst hjälper dig med instruktioner som är lätta att följa.

Finns även i andra varianter: 
Art.nr. 103773 - utan väska 
Art. nr.103794 - med annan typ av väska (ej slim case)

 
 
 
 
 

Köp tillbehör nedan för 
en komplett lösning!

Rekommenderade tillbehör
För att göra användandet, utplaceringen och tydligenheten bättre 
för hjärtstartare har vi ett komplett tillbehörssortiment för denna 
produktgrupp.

I sortimentet hittar du bland annat en mjuk väska speciellt anpassad 
för Philips HS1 som skyddar mot stötar, smuts och damm. Vi har även 
tagit fram en stabil hylla i pulverlackerad stål. Det kanske viktigaste 
tillbehöret är naturligtvis Hjärtstartar-skylten som tydligt visar vart 
hjärtstartaren är placerad så den lätt går att lokalisera.

Art. nr. Artikelbeskrivning
104231 Skylt AED Hjärtstartare plast 170x230mm, dubbelsidig

103774 Väska, mjuk till HeartStart 1 (HS1). Bredd: 23 cm, Höjd:  21 cm, 
Djup:  12 cm.

104618 Väska, Slimcase till HeartStart 1 (HS1). Bredd: 23 cm, Höjd:  21 
cm, Djup:  9 cm.

104602 Väggfäste Hjärtstartare Slimcase (passar endast till Slimcase 
väskan). I vitlackerad plåt.

103775 Väggfäste till HS1 och FRx. I plast.

103776 Skåp med larm, HS1 och FRx

103778 Elektroder Hjärtstartare HS1

103779 Batteri Hjärtstartare HS1 och FRx

103790 Fast Response Kit, Hjärtstartare

103791 Pocketmask i svart mjuk väska. Ventil/filter. Svensk bruksanv.

 

Sveriges  
mest sålda 

hjärtstartare!
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Art. nr. Artikelbeskrivning

104231 Skylt AED Hjärtstartare plast 170x230mm, dubbelsidig

103775 Väggfäste till HS1 och FRx. I plast.

103776 Skåp med larm, HS1 och FRx

103779 Batteri Hjärtstartare HS1 och FRx

103781 Väska, mjuk till HeartStart FRx

103782 Elektroder Hjärtstartare FRx

103790 Fast Response Kit, Hjärtstartare

103791 Pocketmask i svart mjuk väska. Ventil/filter. Svensk bruksanv.

Tillbehör FRx

Hjärtstartare Philips Heartstart FRx
Art.nr. 103780 (väska ingår ej)
 
HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att 
användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom 
inbyggda självtester säkerställs att enheten är färdig att användas vid behov 
med ett minimalt underhåll. 

Robust
Även om de flesta plötsliga hjärtstopp inte inträffar i extrema miljöer, så gör en 
del det. Heartstart FRx är byggd för att klara miljöer där livräddare kan behöva 
vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden. 
FRx klarar sprutande vatten, belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot 
ett betonggolv. 

Alltid Redo
Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. 
Heartstart FRx har dagliga veckovis och månadsvis självtester av funktioner 
inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs 
som mest. 

Minimalt underhåll
Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram.
Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även 
kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder.
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