
AED7000
Rädda liv med   

Introduktion till världens mest användarvänliga 
hjärtstartare designad för att enkelt kunna 
användas av alla.

Vems liv kommer din AED7000 att rädda?



Rädda ett
liv idag

Hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.

Sanningen är att du KAN rädda en person med hjärtstopp - men i en sådan situation är tiden 
avgörande. Om du måste vänta 15 minuter på att en ambulans kommer fram, kan det vara för 
sent.

Att använda en hjärtstartare inom 3-5 minuter efter hjärtstopp kan resultera i en överlevnad på 
upp till 70%!

AED7000 fungerar genom att skicka en stark elektrisk impuls genom kroppen som hjälper till 
att starta personens hjärta och får det att pumpa blod igen. AED7000 kan användas på barn 8 
år och äldre. För yngre barn (i åldrarna 1-8 år) behöver du bara en elektrod avsedda för barn för 
att sänka energinivån.

AED7000 har en IP-klassen om 54, vilket betyder att den tål damm och fukt, men bör inte vara 
nedsänkt i vatten.

Med en AED7000 i ditt hem eller kontor kan du rädda någons liv ... eller någon annan kan 
rädda ditt.

Hjärtstartare och tid till strömstöt



De flesta AED är designade för användning av medicinsk personal som vet exakt vad de gör ... 
även om de flesta AED används av vanliga människor i ett hem eller kontor.

Därför är AED7000 utformad för att vara enkel för alla att använda.

Den är lätt (cirka två kg) och har bara två knappar: PÅ / AV och CHOCK.

När du startar den kommer en röst att ge dig instruktioner om vad du ska göra för att göra det 
så enkelt som möjligt att använda den på rätt sätt.

AED7000 är en halvautomatisk defibrillator, vilket innebär att den är mycket säker att använda 
- även för en lekman. Innan strömstöten kommer AED7000 att analysera personens hjärtrytm. 
En strömstöt kommer endast att levereras om personen verkligen behöver det, vilket gör det 
omöjligt att av misstag ge en strömstöt. En röstinstruktion talar om när användaren ska trycka 
på knappen för att leverera stöten, om användaren trycker på knappen fast en stöt inte är att 
rekommendera så kommer ingen stöt att ges. Fördelen med en halvautomatisk hjärtstartare är 
även att du som användare kan vänta med att leverera stöten om du märker att någon person 
rör patienten. Se till att ingen rör personen och tryck sedan på stöt knappen.

Designad för enkel användning

Varje AED7000 levereras med:

Väska

Elektroder

Batteri

Väggfäste

HLR-kit (liten tygväska med sax, handskar, rakhyvel, 

ansiktsskydd, rengöring & förband)

Åtta års garanti

Säkerhet utmärker den

Allt som behövs följer med. Tillval vid behov är elektrod för barn, inomhusskåp, utomhusskåp 
och serviceavtal.



Företagsnamn: HLR-Hjälpen AB

Telefon: 020-121265

Mobiltelefon: 0700625680

E-post: info@hlrhjalpen.nu

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

Serviceavtal
Om du tecknar ett serviceavtal med oss behöver du inte oroa dig för att hjärtstartaren fungerar 
vid behov. Du kan fokusera på dina primära affärsbehov och låta experterna ta hand om under-
hållet.

Mer information på 
https://butik.hjartstartare-aed.se/hjartstartare/lifetek-aed7000/serviceavtal-aed7000/

Så skaffar du din 
AED7000



Räddar liv, en 
AED7000 i taget

Vid hjärtstillestånd har du bara cirka tre panikartade minuter för att få personens hjärta att börja 
slå igen. Vad du gör på de tre minuterna kan avgöra om de överlever eller dör. Om du tvekar kan 
det kosta deras liv. Lyckligtvis, med en AED7000, behöver du knappt tänka under dessa kritiska 
minuter. Starta den så kommer maskinens röst att säga vad du ska göra.

Någon får hjärtstopp varje timme.

Är du beredd?


