
AED7000
En hjärtstartare (AED) är en ytterst viktig medicinsk 
utrustning. Den måste fungera - varje gång.

Men en AED, som all utrustning, måste underhållas på rätt sätt. Det finns ett antal saker som 
måste fungera korrekt för att en AED ska kunna användas:

Om elektroderna är gamla och slitna kan gelén på dem torka. AEDn kan då inte analysera hjärtryt-
men korrekt. Även om den lyckas göra en avläsning kan chocken orsaka brännskador på patient-
en då strömmen inte leds ordentligt.

Om batterierna är urladdade kan det vara så att AEDn inte klarar av att ladda upp energin som 
krävs för att ge tillräckligt antal livräddande strömstötar eller kanske inte ens startar.

Verkligheten är att om en AED inte fungerar korrekt - kommer människor att dö. Studier har visat 
att den vanligaste orsaken till AED-fel är att elektroderna eller batterierna inte har bytts ut i tid.

Andra problem kan också uppstå. Enheten kan skadas och ej fungera korrekt. Ännu värre - den 
kan bli stulen. Då skulle denna viktiga utrustning inte vara tillgänglig vid en mycket kritisk tid-
punkt.

Det finns ett sätt att ta itu med dessa problem och se till att AED7000 fungerar korrekt och är 
tillgänglig när den behövs.

För att säkerställa lugn och ro kring er AED7000, skaffa ett serviceavtal idag.

Elektroder:

Batterier:



Om du tecknar ett serviceavtal behöver du inte längre oroa dig för att AED-utrustningen fungerar 
när den behövs som mest.

Du kan fokusera på det du gör bäst, dina primära arbetsuppgifter och låta experterna ta hand om 
underhållet för er AED7000.

Serviceavtalet är enkelt. Du betalar 992 SEK exklusive moms per AED och år. Det finns inga 
andra avgifter. Avtalet omfattar:

Service
Uppdateringar
Byte av elektroder, batterier och HLR kit
Återställning om den används vid hjärtstopp
Lån av AED om din enhet inte fungerar korrekt
Stöld eller förlust - om din AED blir stulen eller skadad, kommer vi att ersätta den med en ny 
för 4000 SEK ex moms (listpris 9900 SEK ex moms)
Vi kommer till dig för service

Vi är den enda distributören av AED7000 i landet och det enda företaget som tillhandahåller detta 
omfattande serviceavtal för AED7000.

Om du vill använda AED-utrustning utan att oroa dig för om den fungerar korrekt och om den är 
tillgänglig vid behov - är ett serviceavtal viktigt att ha på plats.

Serviceavtalet gäller för ett år i taget och förnyas varje år. Det finns ingen uppsägningstid, så om 
du vill säga upp avtalet, berätta bara för oss så avslutar vi det omedelbart.

Kontakta oss idag för att boka serviceavtalet. Berätta bara att du vill ha det så lägger vi till 
det för dig.

Webbplats: https://butik.hjartstartare-aed.se/

Telefon: 020-121265

E-post: info@hlrhjalpen.nu

Serviceavtal


