
Håll arbetsplatsen säker och lagenlig med hjälp av våra 
HLR-kurser och tillförlitliga hjärtstartare

Hjärt-kärlsjukdomar som leder till hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men om hjärt- och lungrädd-
ning (HLR) utförs på rätt sätt, så att blod och syre fortsätter att cirkulera i alla livsviktiga organ, ökar överlevnad-
schanserna med 100–200%.

I Sverige måste företag enligt lag ha tillräckligt med personal som kan hantera olyckor som kräver HLR och person-
alens kunskap i detta måste vara uppdaterad.

Vi erbjuder HLR-kurser i hela Sverige. Våra instruktörer kommer ut på plats till er, det enda ni behöver är en lokal med 
golvutrymme då vi tränar mycket praktiskt.

Våra kurser följer alla riktlinjer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Kurserna bygger på beprövad vetenskap 
och uppdateras regelbundet.

Vi övar mycket praktiskt två och två på realistiska HLR dockor för att på så sätt ta till sig ny kunskap och befästa sina 
färdigheter. Genom att träna två och två lär man sig inte bara från instruktören utan även genom att observera sin 
kollega.

På vår standard HLR kurs som tar cirka två timmar får deltagarna lära sig att utföra hjärt-lungräddning (HLR) med 
god kvalitet, kontrollerna som görs för att ta reda på om det är ett hjärtstopp, lägga en medvetslös person i stabilt 
sidoläge, använda en hjärtstartare på ett säkert sätt och till sist även lära sig tekniken för att hjälpa någon som har 
satt i halsen.

Innehållet i utbildningarna kan anpassas efter era behov och målgrupp.

Hur man snabbt bedömer om en medvetslös person behöver HLR
Symtom på hjärtinfarkt
Vad som ska prioriteras på en olycksplats
Det korrekta sättet att utföra HLR på en Vuxen (barn/spädbarn kurser finns också)
När och hur man använder en hjärtstartare (AED) säkert
Stabilt sidoläge
Hur man räddar någon som har satt i halsen

”I går hade vi vår utbildning tillsammans med Jonathan. Det var en jättetrevlig bra utbildning. Jonathan är väldigt 
lugn och pedagogisk, svarar på alla konstiga frågor.” Nordea

”Jag har endast hört positiva saker från deltagarna. Kursen var engagerande tack vare era kunskaper och ert 
engagemang.” Mitsubishi

”Vi vill tacka för en mycket bra utbildning! Alla är sååå nöjda, både med innehållet och med Jonathan!”
Svenska Kyrkan

”Jag vill tacka för en mycket bra kurs. Jag deltog inte själv men jag vet att den var uppskattad.” Nordstjärnan

Är er arbetsplats redo vid en nödsituation?

Beprövade och uppdaterade

Praktiska tips och mycket övning

Vad våra HLR kurser innehåller

Vad våra kunder säger om oss

Boka er HLR utbildning idag
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Hjärtstartare (AED) är otroligt viktiga i alla situationer där en 
person drabbats av hjärtstopp. Om en hjärtstartare finns 
på plats och används inom de första 3–5 minuterna ökar 
överlevnadschansen dramatiskt; från normalt under 5 % upp 
till så mycket som 70 % och högre.

Vi erbjuder högkvalitativa hjärtstartare från tillförlitliga 
varumärken, som M&B Electronics, Philips, ZOLL och 
Lifepak. Alla våra hjärtstartare följer Svenska rådet för hjärt-
lungräddnings riktlinjer för AED-utrustning, vilket innebär 
att alla apparater har instruktioner på svenska (kan fås på 
andra språk) och tydliga anvisningar steg för steg i hur de ska 
användas.

Hyr eller köp en hjärtstartare till arbetsplatsen så det blir 
säkrare att arbeta där. Ni kan potentiellt rädda någon av 
medarbetarnas liv om en nödsituation skulle uppstå.

Med varje hjärtstartare får ni allt ni behöver: hjärtstartare 
(AED), väska, väggfäste, HLR-kit och support. Garantin gäller 
i upp till åtta år på utvalda hjärtstartare.

Hjärtstartaren AED7000 är vår mest sålda hjärtstartare 
på grund av dess användarvänlighet. Med hela 8 års 
fabriksgaranti är det bland det längsta på marknaden. För 
endast 7900 kr exklusive moms 25% (ordinarie pris 9900 kr 
exklusive moms) kan ni utrusta er arbetsplats med denna 
viktiga utrustning som räddar liv.

Med hjärtstartaren kommer även väska, väggfäste & HLR-kit.

Välj gärna även till ett serviceavtal där vi servar hjärtstartaren enligt rekommenderade intervaller från tillverkaren. Vi 
kommer då ut på plats till er och ni slipper oroa er för glömma byta elektrod / batteri. Förbrukningsartiklar såsom 
elektrod och batteri ingår i serviceavtalet, ni betalar således ingenting extra för driften av er hjärtstartare.

Vad som ingår i serviceavtalet:

Service på plats hos er av hjärtstartaren funktioner. Serviceavtalet gäller 1 år i taget och förnyas varje år. Ingen 
uppsägningstid så ni kan helt enkelt säga till att ni inte vill fortsätta så avslutar vi avtalet direkt.
Byte av elektrod & batteri enligt serviceintervall (2 år elektrod / 4 år batteri). 
Lånehjärtstartare vid skada eller fel på er egen hjärtstartare
Återställning av hjärtstartaren om den används vid hjärtstopp  
Uppdateringar 
Extra trygghet; Om er hjärtstartare blir stulen ersätter vi med en ny för en kostnad om 4000 kr ex moms

Köp en hjärtstartare till arbetsplatsen

Vår bästsäljare AED7000

Serviceavtal

Skaffa er hjärtstartare idag
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