Hjertestarter
Chancen for at overleve et hjertestop stiger fire gange, hvis nogen i nærheden kan yde førstehjælp, indtil
ambulancen når frem.
Hvis en person er bevidstløs og ikke trækker vejret
normalt, er det tegn på hjertestop. Det første, du skal
gøre er at ringe 1-1-2. Straks derefter skal du gå i gang
med hjertelungeredning.
Er der en hjertestarter i nærheden, skal du så hurtigt som muligt tage den i brug. Jo tidligere det sker,
jo større er chancen for, at den vil have en effekt og
være med til at redde et menneskes liv.

Valg af hjertestarter
Beredskab Øst har undersøgt forskellige hjertestartere, og har vurderet ZOLL AED 3, som godt egnet til
kommunens institutioner. Vi har lagt vægt på de samlede omkostninger (indkøb og drift), i hvilken grad
hjertestarteren opfylder gældende retningslinjer,
muligheden for at opdatere til kommende retningslinjer, muligheden for at købe reservedele i fremtiden
mm. ZOLL AED 3 anvendes endvidere i nabokommuner og er anbefalet af Hjerteforeningen. Beredskab
Øst har derfor indgået en indkøbsaftale med Medidyne, som leverer dem til en fordelagtig pris.

Du kan redde liv
Hvert år bliver 3.500 ramt af hjertestop i
Danmark uden for hospital – ca. 10 % overlever.

Hvad koster det?
De nedenfor nævnte priser er ekskl. moms.
• Hjertestarter m/vægbeslag, skilt, DVD og plakat
koster 11.100 kr.
• Hjertestarter m/skab til indvendig brug, skilt,
DVD og plakat koster 13.500 kr. (skabet har en
intern akustisk alarm, som startes ved åbning).
• Hjertestarter m/skab til udvendigt brug, skilt,
plakat og DVD koster 16.700 kr. Hertil kommer
udgifter til montering af skabet af autoriseret
elektriker. Ved hjertestop åbnes skabet med tryk
på en knap, ellers åbnes det med nøgle. Skabet
har akustisk alarm, som startes ved åbning samt
varmelegemer, der opretholder en driftstemperatur selv ved -40o C.

Undervisning
Beredskab Øst anbefaler, at du sammen med hjertestarteren også får et kursus i førstehjælp ved hjertestop. Du kan se mere om et sådant kursus på vores
kursusportal kurser.beros.dk.

Drift
Der er garanti på hjertestarteren i 7 år.

Efter brug ved hjertestop
Har hjertestarteren været i brug, anbefaler vi at I
tager kontakt til Beredskab Øst. Vi kan hjælpe med
både debriefing af personale, som har været involveret, og med klargøring af hjertestarteren.

01-12-2018
Vandtårnsvej 59 | 2860 Søborg | 70 25 27 29 | sag@beros.dk | www.beros.dk

Placering af hjertestarteren
Sundhedsstyrreslsen1 og Beredskab Øst anbefaler, at
hjertestarterne opsættes i det offentlige rum, hvor de
kan være tilgængelige 24 timer i døgnet.
Placeringen af hjertestarteren bør endvidere markeres med det internationalt anerkendte skilt, der leveres sammen med hjertestarteren.

Registrering
Sundhedsstyrreslsen anbefaler, at alle eksisterende
og kommende hjertestartere registreres på hjertestarter.dk.
Bereskab Øst anbefaler derfor også, at du registrerer
din hjertestarter.

Bestilling
På Beredskab Østs hjemmeside - www.beros.dk - under Kommunale institutioner findes blanket til bestilling.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til
Beredskab Øst på 70 25 27 29.

Se mere
Brochure Zoll AED 3
Brochure skab til udendørsbrug

1 Publikationen Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus, 2011
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