Red liv med

AED7000

Introduktion til verdens mest enkle hjertestarter
designet til nemt at kunne bruges af alle.
Hvilket liv vil din AED7000 redde?

Red et liv i dag

Vil du gerne redde én fra din virksomhed eller families liv?
Med en AED7000 i dit hjem eller kontor kan du måske redde nogens liv ... eller en anden kan
måske redde dit.

AED og Plejehastighed
Hjertestop er én af de mest udbredte dødsårsager i verden.
Sandheden er at du KAN redde en person med hjertestops liv - men i sådan en situation er
hurtighed kritisk.
Hvis du skal vente 15 minutter på at en ambulance når frem kan det være for sent.
Brug af en hjertestarter inden for 3 minutter efter hjertestop kan resultere i en overlevelsesrate
på op til 70%!
Hjertestartere (AED’er) fungerer ved at sende en stærk elektrisk impuls gennem kroppen som
hjælper med at starte offerets hjerte og får det til at pumpe blod igen.
AED7000 kan bruges til børn på 8 år og ældre. For yngre børn (alderen 1-8 år) er alt du behøver
nogle specielle defibrillatorelektroder tilegnet børn for at sænke energiniveauet i chokket.
IP-klassen er 54, hvilket betyder, at den tåler støv og fugt, men bør ikke blive nedsænket i
vand.

Sikkerheden gør
den anderledes

AED7000 er en halvautomatisk defibrillator, hvilket betyder, at den er meget sikker at bruge selv for en lægmand.
Før chokket vil AED7000 analysere offerets hjerterytme. Det vil kun give chok, hvis offeret
virkelig har brug for det, hvilket gør det umuligt at give et stød ved et uheld.

Designet til nem brug
De fleste AED’er er designet til brug af medicinske fagfolk, der ved nøjagtigt, hvad de laver…
selvom de fleste AED’er bruges af almindelige mennesker i et hjem eller på kontoret.
Derfor er AED7000 designet til at være let og enkel for enhver at bruge
.
Den er let (ca. to kg) og har kun to knapper: ON / OFF og SHOCK.
Når du har tændt for den, giver en stemmeguide dig nøjagtige instruktioner om, hvad du skal
gøre for at det bliver så enkelt som muligt at bruge den korrekt.

Hver AED7000 kommer med:
AED7000-enhed

Førstehjælps-kit (saks, skraber, ansigtsbeskyttelse til

Bæretaske

redningsånde, lille håndklæde, plastre)

Et par defibrillatorpuder

Vægmonteringssæt

Batteri

Otte års garanti

Sådan får du en
AED7000

Firmanavn: Førstehjælp-shoppen
Gadenavn: Livjægergade 17B, 2100 København Ø
Telefon: 89871791
Email Adresse: kundeservice@foerstehjaelp-shoppen.dk
Hjemmeside: https://foerstehjaelp-shoppen.dk

Service Aftale
Hvis du underskriver en serviceaftale hos os, behøver du ikke længere bekymre dig om, at
AED-udstyret fungerer, når det er nødvendigt.
Du kan fokusere på dine primære forretningsbehov og lade eksperterne tage sig af defibrillatorvedligeholdelsen.

Flere detaljer på https://foerstehjaelp-shoppen.dk/serviceaftale

Redder liv, én AED
ad gangen
I tilfælde af et hjertestop har du kun ca. tre panikfyldte minutter til at få offerets hjerte til at pumpe
igen.
Hvad du gør i disse tre minutter kunne bestemme om de overlever eller dør.
Hvis du tøver, kan det koste offeret deres liv.
Heldigvis behøver du med en AED7000 næsten ikke at tænke i disse kritiske øjeblikke.
Bare tænd for den, så vil maskinens stemme fortælle dig nøjagtigt, hvad du skal gøre.
Den er 100% sikker for enhver at benytte.

Er du forberedt?

