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Med en LIFEPAK CR Plus tillhör du också den stora skara
akuträddningsteam som föredrar LIFEPAK-produkter.
Den är kompatibel med utrustningen som används av så
många ambulanssjukvårds- och sjukhusteam, vilket
underlättar bättre och snabbare patientvård och gör att fler
människor kan återvända till ett aktivt och innehållsrikt liv.

Plötsligt hjärtstillestånd inträffar utan
förvarning. Det kan drabba vem som helst
och kräver hundratusentals liv världen
runt varje år. Människor faller offer för det
oberoende av ålder, hudfärg, språk,
kondition och social ställning — och de
flesta överlever inte.

Plus
LIFEPAK
CR
Defibrillator
®

I ett samhälle där man vill minska dödligheten på grund av
hjärtstopp måste defibrillering alltid finnas snabbt till hands
— så att livräddande behandling finns bara några minuter
bort, oavsett var och när ett hjärta skulle sluta slå.

Plötsligt hjärtstillestånd kan lämna ett
tragiskt tomrum i familjen, på arbetsplatsen
och i samhället.
Men det finns hopp, eftersom det finns
en behandling.

VAD VI INTE VET OM DEFIBRILLERING ÄR INTE VÄRT ATT VETA
För nästan 50 år sedan var Physio-Control pionjärer inom den defibrilleringsteknologi som idag ger hopp för
de hundratusentals människor som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd varje år. Sjukhus, akutmottagningar,
livräddare och andra som har utbildning i första hjälpen litar på våra LIFEPAK-produkter varje dag i de mest
akuta kritiska hjärtsituationer och under de tuffaste förhållanden.

Defibrillering.

PLÖTSLIGT HJÄRTSTILLESTÅND (SCA)
• Drabbar utan förvarning

Varje dag hjälper någon som du själv till
att rädda liv med en automatisk
extern defibrillator.

• De flesta överlever inte
• Det räcker inte att ge HLR och ringa
efter ambulans

Physio-Control gick samman med Medtronic, Inc. 1998. Medtronic, det globalt ledande företaget inom
medicinskteknik, levererar lösningar för kroniska tillstånd som t.ex. hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar
och kärlsjukdomar. En av våra viktigaste produkter, en implanterbar defibrillator, hjälper till att skydda patienter
från framtida hjärthändelser och gör att de kan återgå till ett aktivt och innehållsrikt liv.
Många av våra kunder önskar en helhetslösning, inte bara en apparat, så vi erbjuder fullservice och
kompletterande produkter som alla visar vårt engagemang för kvalitet, innovation, tillförlitlighet och service.
Därför att vi delar en passion med våra kunder — att rädda fler liv.

• Defibrillering är den enda behandlingen
• En kamp mot tiden:
överlevnadsfrekvensen minskar
med 7–10 procent för varje minut
utan defibrillering
BEHANDLING VID PLÖTSLIGT
HJÄRTSTILLESTÅND
• Defibrillering inom 3–5 minuter
rekommenderas av ansedda
hälsoorganisationer som t.ex. American
Heart Association, European
Resuscitation Council och andra
medlemmar i International Liaison
Committee on Resuscitation

Medtronic Physio-Control
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
www.physiocontrol.com
www.medtronic.com

• Ambulanssjukvården råkar ut för
oundvikliga fördröjningar på grund av
trafik, hissar och avlägsna eller
utspridda platser
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• En automatisk extern defibrillator (AED)
är bärbar och lätt att använda för vem
som helst med minimal utbildning

Även om inte alla kan överleva ett
plötsligt hjärtstillestånd, visar studier
att tidig defibrillering kan förbättra
överlevnadsfrekvensen dramatiskt. LIFEPAK
AED är inte avsedd att användas på barn
under åtta års ålder.
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Mer information om plötsligt hjärtstillestånd och
LIFEPAK CR Plus defibrillator får du om du besöker
www.physiocontrol.com
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Vi har gjort det enkelt att rädda liv
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V I H A R G J O R T D E T E N K E LT AT T R Ä D D A L I V

Vi har gjort det enkelt att rädda liv

ENKEL ATT ANVÄNDA
Eftersom plötsligt hjärtstillestånd kan inträffa var som helst
och när som helst, är en lekman ofta den som är först på
plats. CR Plus är utformad så att en person med minimal
utbildning och begränsad eller ingen erfarenhet alls kan
använda den i en akutsituation. Du kan ge livräddande
behandling i tre enkla steg. CR Plus talar om precis vad du ska
göra. QUIK-PAK™-elektroderna är redan anslutna och lätta att
öppna och applicera, med bilder som visar hur du fäster dem
snabbt och rätt.

LIFEPAK CR

Plus

DEFIBRILLATOR
Om du skulle finnas i närheten av
en person med plötsligt
hjärtstillestånd, vill du naturligtvis
hjälpa till. HLR räcker inte —
defibrillering är den enda behandlingen
vid plötsligt hjärtstillestånd.
Medtronic, det globalt ledande företaget
inom medicinskteknik, har skapat
LIFEPAK CR Plus defibrillator speciellt för
den person som kommer först till platsen
när någon råkat ut för plötsligt
hjärtstillestånd. Utformad för livräddare
med minimal utbildning och erfarenhet.

HALVAUTOMATISKT ELLER HELAUTOMATISK:
DITT VAL
Med den halvautomatiska CR Plus gör du en bedömning av
personen som drabbats av plötsligt hjärtstillestånd och
öppnar sedan apparaten och fäster elektroderna. Apparaten
analyserar hjärtrytmen och uppmanar dig att trycka på en
knapp om hjärtat behöver en stöt. Med den helautomatiska
CR Plus behöver du bara utföra de två första stegen, sedan
sköter apparaten resten.

Lätt att förstå och använda i en akut
hjärtsituation när varje sekund räknas.
Det är bara så enkelt.
CR Plus erbjuder den kvalitet och
prestanda som det stora flertalet
akuträddningsteam över hela världen
föredrar. Smidig och lätt, CR Plus använder
senaste ADAPTIV™ bifasisk teknologi,
håller samma höga standard som du
finner hos alla LIFEPAK-produkter och har
även samma 1-2-3-stegsfunktion*
som tidigare LIFEPAK.

DEN SENASTE TEKNOLOGIN
Vår ADAPTIV bifasisk teknologi anpassar behandlingen
automatiskt så att den passar den drabbades behov.
Apparaten kan tillföra extra stötar med högre energi, upp till
360 J, om hjärtat inte svarar på den första stöten. Det kan
förbättra chansen att lyckas med defibrilleringen och att
uppnå målet att rädda fler liv.

Med LIFEPAK CR Plus kan du ge en defibrilleringsstöt
som kan rädda liv. Om du bedömer att personen inte
andas eller är medvetslös, så gör du bara följande:

Tryck på knappen så öppnas locket och
defibrillatorn slås på.

1

200J

2

Ta ut elektroderna genom att dra i
handtaget och fäst dem på personens
bröst enligt figuren.

3

300J

?

TOTALLÖSNING I ETT PAKET
Välj från ett produktsortiment och kompletterande tjänster:
medicinsk rådgivning, statlig registrering och anmälan, prisoch leasingalternativ, bedömning på plats, utbildning och
fortbildning, kundsupport, underhåll och uppföljning av
programdetaljer. (Vissa delar är inte tillgängliga i alla länder.)

Tryck på knappen som blinkar, om du
uppmanas att göra det.*

ALTERNATIV FÖR OLIKA BEHOV
LIFEPAK CR Plus har skapats särskilt för personer med
minimal utbildning i första hjälpen. Om du behöver en
defibrillator som kommer att användas oftare och under tuffa
förhållanden, ska du fundera på LIFEPAK 500 AED. Den är det
välbeprövade och riktiga valet för proffs — det stora flertalet
akuträddningsteam över hela världen.

Din livräddande
samarbetspartner.
*Finns även i automatisk version som endast kräver steg 1-2.

