
Vi och vår leverantör Laerdal tar helhetsansvar och vi jobbar extra hårt för att erbjuda absolut högsta kvalitet.
- Philips är en av världens största leverantörer av elektronik – borgar för kvalitet och säkerhet
- Philips Heartstart FRx och HS1 - några av världens mest sålda hjärtstartare.
- Philips Heartstart FRx har FDA certifikat

Varför välja Philips Heartstart FRx 

Genom att sätta i barnnyckeln (tillval) 
går FRx över i barnläge, och samma 
elektroder kan då användas även 
på barn under 25 kg.

Automatisk självtest/analys 
av elektroder och övriga 
vitala funktioner varje dag.

Quick shock. Snabbast på 
marknaden vad beträffar 
uppladdning och analys 
före defibrillering.

Mycket bra HLR-instruktion och information
- Om det bli nödvändigt med HLR, vägleder FRx livräddaren 
som om en instruktör stod bakom axeln och talar om steg för 
steg hur livräddaren ska göra. Enligt de senaste riktlinjerna 
har även erfarna första-hjälpen-givare stor nytta av detta 
värdefulla verktyg som återspeglar den senaste vetenskapen.

Lätt att använda

1

2

3

1 Starta 2 Fäst 
   elektroder

3 Tryck för att
   ge el-stöt
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IP-klass 55 men väger bara 1,5 kg. 
FRx står emot sprutande vatten, belastning upp till 250 kg 
och klarar ett fall på 1 meter mot ett betonggolv.
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Batterikapacitet: Minst 200 elstötar eller 4 timmars an-
vändningstid. Minst 4 år stand-by-tid. Batteriet är märkt med 
sista-isättningsdatum med mins 5 år från tillverkningsdatum.

7
Defibrilleringselektroder. Elektroderna är märkta med sista 
förbrukningsdatum. Vi garanterar alltid minst ett 
år till sista förbrukningsdag vid leverans. 
OBS! Rör aldrig elektroderna om 
de inte behövs. Om förslutningen 
öppnas torkar gelen på elek-
troderna och gör elektroderna 
obrukbara. Elektroderna har en 
mycket viktig analysfunktion vid 
ett befarat hjärtstopp. 
Här kompromissar vi inte! 

4

O f f i c i e l l  D i s t r i b u t ö r



Varför välja Philips Heartstart HS1 

Automatisk självtest/analys av elektroder 
och övriga vitala funktioner varje dag.

Quick shock. Snabbast på marknaden, 
8 sekunder, vad beträffar uppladdning 
och analys före defibrillering.

Mycket bra HLR-instruktion och information
Omfattande forskning, innovativa teknologier och år av 
studier av användarvänlighet har resulterat i en defibrillator 
som är så enkel att använda att en livräddare med minimal 
utbildning kan rädda livet på en kollega, vän eller annan 
medmänniska.
Genom lugna och tydliga röstinstruktioner ger HeartStart 
HS1 livräddaren vägledning genom alla stegen i defi bril-
leringen, även i HLR om så önskas.

Lätt att använda

1

2

3

1 Starta

2 Fäst elektroder

3 Tryck för att ge el-stöt

5

Säker, effektiv och snabb HeartStart HS1 är byggd med 
beprövad Philipsteknologi för analys av hjärtrytm (SMART 
Analys) och energileverans (SMART Bifasisk).
Liksom alla HeartStart defibrillatorer kan den användas till
behandling av spädbarn, barn och vuxna.

7

Batterikapacitet: Minst 200 elstötar eller 4 timmars an-
vändningstid. Minst 4 år stand-by-tid. Batteriet är märkt med 
sista-isättningsdatum med mins 5 år från tillverkningsdatum.

6Defibrilleringselektroder. 
Med SMART-pads elektroder känner 
HeartStart HS1 av hur långt livräd-
daren har kommit och anpassar sina 
instruktioner efter det. 

Elektroderna är märkta med sista 
förbrukningsdatum. Vi garanterar alltid 
minst ett år till sista förbrukningsdag vid 
leverans. OBS! Rör aldrig elektroderna om 
de inte behövs. Om förslutningen öpp-
nas torkar gelen på elektroderna och gör 
elektroderna obrukbara. Elektroderna har 
en mycket viktig analysfunktion vid ett befarat 
hjärtstopp.  Här kompromissar vi inte! 

4

O f f i c i e l l  D i s t r i b u t ö r

Vi och vår leverantör Laerdal tar helhetsansvar och vi jobbar extra hårt för att erbjuda absolut högsta kvalitet.
- Philips är en av världens största leverantörer av elektronik – borgar för kvalitet och säkerhet
- Philips Heartstart HS1 och FRx - några av världens mest sålda hjärtstartare.
- Philips Heartstart HS1 har FDA certifikat


