Følg disse trin, hvis en
person er bevidstløs:

1. Kontroller patientens respons.

2. Åbn luftvejen og kontroller for normale vejrtrækninger.

4. Giv patienten
30 kompressioner og derefter
to indblæsninger. Gentag
cyklussen, indtil AED'en
ankommer, den tilskadekomne
bevæger sig eller uddannet
redningspersonale ankommer.

5. Åbn låget helt
(for at tænde for
AED'en) og følg
instruktionerne.
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3. Ring til alarmcentralen og hent (eller send
nogen for at hente) AED'en.
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Du kan redde
et liv.

Din sikkerhed er af største
interesse for os.
Vidste du? Akut hjertestop er årsag
til tretten procent af alle dødsfald
på arbejdspladsen.¹

Imødekommenhed:
International Liaison
Committee on
Resuscitation (ILCOR)

Da den eneste effektive
behandling af akut hjertestop
er stød fra en defibrillator, har vi
monteret automatiske eksterne
defibrillatorer (AED) på strategiske
steder i bygningen for at beskytte
vores medarbejdere, kunder,
forretningspartnere og gæstser.

En defibrillator er sikker og effektiv og kan anvendes af
de fleste. Den giver et elektrisk stød for at hjælpe med at
genoprette en tilskadekommens normale hjerterytme.
Defibrillatorer gør i dag det meste af arbejdet for dig du skal bare åbne låget og følge de stemmepromptede
instruktioner.

For at du kan føle dig tryg,
vil du altid kunne finde en
Powerheart® AED lige om
hjørnet - døgnet rundt!
Bare rolig. Stort set alle kan anvende en Powerheart AED
G3 Plus Automatic.
Den kommer med RescueCoach™ stemmeprompter, der
leder brugeren sikkert gennem redningsprocessen. Når
redningspersonalet påsætter defibrillatorelektroderne,
analyserer G3 Plus Automatic hjerterytmen, og
“ved”, hvornår stødet skal leveres (eller ikke leveres) –
automatisk og uden brugerhandling – og prompter
derefter om hjerte-lunge-redning.

Apparatet er Rescue Ready®, hvilket betyder, at
det afprøver batteriet, hardwaren, softwaren og
defibrilleringselektroderne dagligt for at sikre, at
apparatet virker, når du har brug for det.
Tekstskærmen er et ekstra hjælpemiddel under
støjende og kaotiske forhold.
RescueCoach™-stemmeprompterne og
metronomguiden leder dig gennem en meget
belastende redningssituation.
Begge tilsluttede elektroder kan enten placeres
i positionen øverst til højre eller nederst til
venstre på brystet.

Det er stort set umuligt at genoplive en patient ti
minutter efter aktut hjertestop. 2 Hvert sekund er
afgørende for at give den tilskadekomne den bedst
mulige chance for at overleve og have en normal
tilværelse.
Stop et øjeblik og find den nærmeste AED - den findes
der, hvor du ser det grønne symbol ovenfor. Og tak for at
du er et aktivt medlem af vores Heartsafe-netværk.
1. Occupational Safety and Health Administration OSHA 3174
2. www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4741
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