- din anleggsleverandør!

Hjertestarter
Vi leverer den aller beste hjertestarteren på markedet for kjøretøy, anleggsplasser og krevende miljøer.
Håndplukket av oss for å være solid, driftssikker og enkel i bruk under alle forhold.
Powerheart G5 med tilbakemelding
-

Bytt til engelsk språk under en hjertestans med et trykk på en knapp.
Tekstmeldinger på display gir ekstra hjelp i støyende og kaotiske miljøer.
Høy tetthetsgrad (IP55) mot støv og vann for ytelse i tøffe og utfordrende miljøer.
Oppfyller strenge militære standarder for sjokk, vibrasjoner og slipptesting.
RescueCoach ™ veileder brukerne gjennom hvert kritisk trinn ved en hjertestans.
Hjertestarterelektroden gir tilbakemelding på kvaliteten av brystkompresjonene.
Vurderer pasientens behov og leverer et tilpasset sjokk på et passende
energinivå.
Bruker mindre en 10 sekunder på å analysere hjerterytme og levere sjokk.
Robust, pålitelig og alltid på vakt.
Svært brukervennlig.
Fullfører en delvis oppladet spenning ukentlig, og en full ladet månedlig, for å
teste maskinens funksjonsevne.
Oppdager automatisk barneelektroder og leverer en redusert energi.
Medisinsk godkjent batteri med en 4-års full operativ garanti.
8-års garanti.

Pris, inkludert ekstra elektrode og startkit:

15 900,- eks. mva

Hjertestartere tåler ikke å lagres i kuldegrader. Skal de stå montert i kjøretøy eller andre steder der det
er fare for frost, anbefaler vi å montere de i et varmeskap.
Rotaid Solid Plus Heat
-

Holder 5 grader konstant ned til -25 grader.
Utmerket til både fuktige og saltholdige omgivelser, IP 55.
Enkel å åpne, enkel å montere.
Lyd- og lysalarm når skapet åpnes.

Pris:

4 990,- eks. mva

Alle som investerer i hjertestarter bør kurse seg og sine ansatte i sikker bruk. Det kan redde liv å ha
rutine når det virkelig gjelder. Vi samarbeider med sertifiserte kursholdere i hele landet. Vi tilbyr kurs
sentralt eller i deres bedrift. Dag, kveld eller helg tilpasset deres behov.
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