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•  Kurset 101 sKL-ansatte
•  Veien tiL et sunt hjerte
•  MistanKe oM hjernesLag
•  På VaKt Med hjartestartar
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  Innhold

Dette bør oppbevares 

sammen med hjertestarteren. 

Det er hensiktsmessig å oppbevare hjertestarteren 
på et synlig og lett tilgjengelig sted i en egnet 

oppbevaringsboks. Stedet bør være 
tydelig merket med det internasjonale 

tegnet for tilgjengelig hjertestarter.
Sammen med hjertestarteren, 
og helst i eller tilknyttet    
hjertestarterens 
oppbevaringsboks bør det også 
finnes en del tilleggsutstyr.

Lokal hjerteberedskap:
med midler fra 

Gjensidige Stiftelsen  
Men det kan óg vera for seint, seier 

Lars Einar Hollund, initiativtakaren til hjarte-
startarlaget. Gjengen på Våga har verken tid eller 
naboar å mista. Dei vil få dette i gong snarast 
mogleg, og mest av alt – anbefale andre bygder 
til å gjera det same.

101 SKL - ansatte
I november var bedriftshelsetjenesten Sunn HMS til stede 
for å gi i overkant av 100 ansatte i Sunnhordland Kraftlag 
(SKL) kurs i hjerte- lungeredning. Kurset var oppfrisking 
for noen, og helt nytt for andre. Siden det var tre relativt 
store grupper på til sammen 101 mennesker, benyttet 
Sunn HMS seg for første gang av produktet Mini-Anne. 

Veien til 
et sunt hjerte

I samarbeid med Sunt Hjem vil Hjertevakten 
i de neste numrene legge opp til kost- 
og treningsråd som skal være enkle 
å følge for de fleste. Fokuset vil 
være å lære å lage så enkel og 
sunn hverdagsmat som mulig, 
samt legge opp til trening 
som de fleste kan følge uten 
å måtte betale seg inn på dyre 
treningsstudioer eller kjøpe 
dyre apparater. Rådene vil være 
myntet på både de som har 
vært gjennom hendelser relatert 
til hjertesykdommer, men også 
de som vil forebygge sykdommer.

Mistanke om 
Hjerneslag

Når skal du ha mistanke om at en person har fått et hjerneslag, 

hvordan kan du finne ut av det. Her gir vi deg en enkel 

undersøkelse.

LokaL beredskap

Minianne konseptet

kLipp ut og heng opp

Forebygge
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I November var bedriftshelsetjenesten Sunn 

HMS til stede for å gi i overkant av 100 

ansatte i Sunnhordland Kraftlag (SKL) kurs i 

hjerte- lungeredning. Kurset var oppfrisking 

for noen, og helt nytt for andre. Siden det var 

tre relativt store grupper, på til sammen 101 

mennesker, benyttet Sunn HMS seg for første 

gang av produktet Mini-Anne. Blant de som 

var med å arrangere på vegne av Sunn HMS 

var bedriftssykepleier Anita Hatlevik.

Hvordan var gjennomføringen av 
kursene?
Det gikk bra. På mange måter går det litt av 

seg selv når en bruker MiniAnne siden en 

har dvd-en som en setter på og som de ulike 

kursdeltakerne følger. Når en har store lokaler 

slik at deltakerne har god plass og god utsikt 

til skjermen som dvd-en vises på går det bra, 

forteller Hatlevik.

Hva er det som er spesielt bra med 
MiniAnne?
Det er enkelt og bra opplegg, noe som gjør 

ingen har problem med å følge med. I tillegg 
er det tidsbesparende. 

Det er spesielt bra for større grupper siden 

en rekker over en stor forsamling på en 

effektiv måte, men det er også bra på mindre 

grupper som ønsker en god innføring i hjerte-

lungeredning, legg Hatlevik til.

Oppfrisking av kunnskap
Det er ofte slik at ny kunnskap må holdes ved 

like for at den skal huskes. For de som har 

MiniAnne medfølger også dvd-en slik at en 

kan bruke den til oppfrisking av kunnskap om 

deler av emnet.

Det er ofte slik at en glemmer fort, og da er 

det ekstra viktig å terpe litt på det mens det 

er nytt, poengterer Hatlevik.

Etter at vi hadde gått gjennom dvd-en med 

MiniAnne, samt bruk av hjertestarter laget vi 

til noen oppfriskingsøvelser hvor deltakerne 

fikk prøve seg i ulike scenario som vi laget til, 

forklarer kursleiaren.

Hvordan var responsen frå deltakerne?
Den var veldig bra. Spesielt entusiastiske 

var de som ikke hadde så mye kunnskap om 

hjerte- lungeredning  før.

Kommer dere til å bruke MiniAnne i 
senere instruksjoner?
Ja, vi kommer til å ha det som et tilbud til 

de som ønsker tjenester av oss. Vi har andre 

opplegg også slik at vi tilpasser det til de ulike 

aktørene som kontakter oss, avslutter en

fornøyd Hatlevik.

Privat foto: Anita Hatlevik

Nylig ble ansatte i SKL kurset i hjerte-lungeredning av bedriftshelsetjenesten Sunn HMS. 
Deler av kursingen ble gjort ved hjelp av MiniAnne.

Av  Cato Leganger

Arkiv foto Kurset 101 SKL-ansatte
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I samarbeid med Sunt Hjem vil Hjertevakten 

i de neste numrene legge opp til kost- og 

treningsråd som skal være enkle å følge for de 

fleste. Fokuset vil være å lære å lage så enkel 

og sunn hverdagsmat som mulig, samt legge 

opp til trening som de fleste kan følge uten å 

måtte betale seg inn på dyre treningsstudioer 

eller kjøpe dyre apparater. Rådene vil være 

myntet på både de som har vært gjennom 

hendelser relatert til hjertesykdommer, men 

også de som vil forebygge sykdommer.

Sunt Hjem, som ble etablert i 2010, er en 

bedrift bestående av ernæringsutdannede 

veiledere lokalisert flere steder i landet. 

Bedriften, som retter seg mot både 

enkeltpersoner og større grupper, har 

som mål å gi de ulike kundene et godt og 

sammensatt kosthold basert på hel, ren 

og naturlig mat. Med dette menes minst 

mulig sukker, raffinerte karbohydrater som 

hvitt mel, ugunstig fett, tilsetningsstoffer og 

bearbeidete produkter. 

Engasjerte og faglig 
dyktige veiledere
Blant deres veiledere er Janne Walle og 

Ann-Kristine Rolland, som har ansvar for 

avdelingen i Bergen. 

Janne Walle, administrativ leder

Walle, som er administrativ leder, er 

utdannet ernæringsfysiolog ved Atlantis 

Medisinske Høgskole, samt personlig 

trener ved Active Education, og har siden 

barnsben av interessert seg for det å jobbe 

med mennesker, og da spesielt i retning av 

forebygging av sykdommer. Dette har, i tillegg 

til det nevnte, ført til en delvis grad som 

sykepleier.

Fra ung alder har jeg hatt et klart 

ønske om en jobb hvor jeg kan hjelpe 

mennesker. Jeg bestemte meg tidlig for å ta 

sykepleierutdanningen. Etter endt praksistid 

på sykehus, fant jeg fort ut at det ikke var slik 

jeg ønsket å jobbe. Jeg ønsket meg en jobb 

hvor jeg kunne veilede og hjelpe mennesker 

til optimal helse før man havner på sykehus. 

Forebygging er det jeg brenner for!

For å oppnå optimal helse mener jeg det er 

helt essensielt å inkludere både rett kost og 

riktig trening, legger Walle engasjert til.

Rolland, som er fagansvarlig i Sunt Hjem, 

vekket sin interesse for mat og helse kom da 

hun selv ble syk for noen år tilbake.

Jeg fikk da anbefalt hvilken mat jeg måtte 

holde meg unna, men ingen fortalte meg hva 

jeg kunne spise. Jeg husker fortsatt den dagen 

jeg kom hjem med nei-listen, gikk på butikken 

og det eneste jeg kunne kjøpe var grønnsaker, 

forteller Rolland.

Jeg re-introduserte kjøtt til kosten min, og 

sluttet samtidig og spise kornprodukter og 

ferdigmat. Etterhvert merket jeg at dette 

bedret helsen min og at den maten som ble 

laget fra bunnen av smakte MYE bedre, legger 

hun engasjert til.

Rolland er utdannet ved Atlantis Medisinske 

Høgskole og Institute of Optimum Nutrition 

i London. En skole som fokuserer på optimal 

ernæring for optimal helse. I tillegg har hun 

jobbet ved Doktor Fedon Lindbergs klinikk i 

Oslo.

Ann-Kristine Rolland fagansvarlig i Sunt Hjem
Her har jeg lært enormt mye, spesielt om 

hvor komplekse kroppene våre er når det 

kommer til vektøkning og vektproblemer, 

forteller ernæringseksperten. 

Forvirrende råd
For mange kan alle rådene som florerer i 

landets aviser være forvirrende. Spesielt når 

de den ene dagen har noe på trykk som får 

rosende omtale, mens det neste dag blir 

slaktet. En kan derfor la seg tenke at det ikke 

er så nøye hva en spiser, men det er i høyeste 

grad ukorrekt. En må ikke glemme sunn 

fornuft. Kroppen og dens helse er et resultat 

av hva en gjør og hva en spiser.

Mange vil spørre seg om dette er det samme 

som lavkarbo?

Vi vil ikke at det skal bli for mye 

karbohydrathysteri, slik som det i de siste 

årene har vært fetthysteri. Vi anbefaler 

MYE grønnsaker, og er ikke av de som 

kun anbefaler egg og bacon til frokost, 

understreke de samstemt.

Vi fokuserer på et individuelt tilpasset 

kosthold. Alle har jo ulike ønsker og behov, 

legger Walle til.

Hva gjør deres anbefalinger tryggere enn 

andre sine?

Veien til et sunt hjerte
«Et sunt kosthold består av naturlige og gode matvarer, sammensatt på en slik måte at kroppen får de 

byggesteiner og næringsstoffer den trenger og smaker godt» 
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Det er ingen helserisiko forbundet med å 

spise hel, ren og naturlig mat. Maten en skal 

være redd for er all fabrikkmaten. Den maten 

som er så full av tilsetningsstoffer at den 

holder ser i måneder og år. Varsellampene 

bør lyse da. Det vi tilbyr er sunt for alle ved at 

vi tilpasser balansen mellom fett, proteiner 

og karbohydrater individuelt til hver enkelt, 

forteller de.

Konseptet til Sunt Hjem går ut på 

hjemmebesøk, hvor de veileder i kosthold 

både i teori og i praksis. Det innebærer alt fra 

kostholdsprogram tilpasset enkeltpersoner 

eller familier, samt andre elementer ved 

dette. I tillegg tilbyr de treningsveiledning og 

foredrag.

Som en forsmak på det som kommer i de 

neste numrene vil vi i dette nummeret legge 

til en liten oppskrift på noe som er sunt og 

godt for hjerte og sjel.

Fet fisk til middag
I denne utgaven av hjertevakten anbefaler 

vi fet fisk til middag, og bær, yoghurt og 

valnøtter til dessert. De aller fleste vet at fisk 

er sunt, bra for hjertet og lurt å ha som en del 

av et variert kosthold. Men det er ikke alle 

som vet hvorfor og hva som er så bra med 

fisk. 

Fisk, spesielt fet fisk inneholder en fettsyre 

som heter omega 3. Dette er en såkalt 

essensiell fettsyre (livsviktig), det vil si at 

kroppen ikke kan danne denne selv, og den 

eneste måten å få i seg omega 3 på er via 

kosten eller kosttilskudd. Omega 6 er en 

annen slik essensiell fettsyre, men studier har 

vist at i vestlig kosthold får vi i oss 9-10 ganger 

så mye omega 6, fra planteoljer som omega 

3. Dette gir en veldig ubalanse i kroppen. Det 

ideelle forholdstallet mellom disse fettsyrene 

er rundt 3:1 (omega 6/ omega 3). 

Flere studier har vist at en riktig balanse 

mellom disse fettsyrene kan forebygge 

eller bedre en rekke kroniske sykdommer 

som blant annet hjerte – karsykdom, 

høyt blodtrykk, bedre kolesterol 

profilen og redusere leddsmerter ved 

betennelsessykdommer som leddgikt. 

Fiskeolje har også vist seg å redusere 

dødelighet, nytt hjerteinfarkt eller slag blant 

dem som allerede har vært rammet av 

hjerteinfarkt. 

I dagens middag og dessert får du omega 3 

fra laksen, fra pestoen hvis du lager den med 

valnøtter og  fra valnøttene i desserten.  

Middagen består av begrensede mengder 

omega 6, fordi pestoen er hjemmelaget 

(inneholder olivenolje og ikke solsikkeolje) , 

kjøpt pesto er en typisk skjult kilde til omega 

6. Det er heller ingen andre ferdig produkter i 

middagen som sauseposer eller liknende. 

Bon appetit! 

Middag
Ovnsbakt laks med pesto, sellerirot mos og 

dampede grønnsaker (asparges og blomkål)

Dessert: Tyrkisk- eller naturell yoghurt med 

ferske bringebær, valnøtter og kanel. 

Oppskrift:
1-2 laksestykker per person.

Smør laksestykkene inn med pesto og litt 

pepper. Pakk inn fiskestykkene (hver for seg) 

i litt aluminiumsfolie. Stek fiskestykkene i 

forvarmet ovn på 180 grader i 15 – 20 min. 

Hjemmelaget pesto:
Ingredienser: 

1 fedd hvitløk 

1 ts grovmalt pepper 

2 ss pinjekjærner eller valnøtter 

2 terninger fersk parmesan 

2 ss balsamico 

2-3 dl olivenolje

Bland alle ingrediensene og kjør dette i 

foodprocessor ½ til 1 minutt (eller bruk 

stavmikser). Ha deretter i olivenolje, start 

med 1 ½ dl og fyll på til ønsket konsistens 

er oppnådd. Pesto passer godt som tilbehør 

til både kjøtt, kylling og fisk. Den kan 

oppbevares i en tett boks i kjøleskap eller 

fryses.

 Sellerirotmos: 
2 personer 

½ stor sellerirot 

1 ss meierismør

Smak til med litt salt og pepper. 

Kutt sellerirot i terninger. Kok opp vann, ha 

i sellerirot og kok på svak varme til roten 

er mør. Ha på lokk og la den dampe noen 

minutter. Moses i foodprosessor sammen 

med en smørklatt. Kan også bruke potetstuer 

hvis du ikke har foodprosessor.

Damp blomkål og asparges og rør inn en 

1 ss med meierismør.

Server.

 
Dessert: 
1 ½ - 2 dl naturell yoghurt (gjerne gresk 

yoghurt) 

1 håndfull bringebær 

Valnøtter til pynt 

Kanelstrø for den som liker det. 

Varier gjerne med andre bær og nøtter. 

For å følge Sunt Hjem på internett kan du 

besøke nettadressen: www.sunthjem.no
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Tekst: Irene Flatnesredaksjonen@vestavind-sveio.no

Blir ein råka av eit hjarteinfarkt tel sekundane. 

Om det skulle gå så langt at hjarta stansar, 

kan heilt vanlege personar som har opplæring 

betena ein hjarte-startar. Sjølv om AMK blir 

varsla snarast, kan det vera for seint når 

helsepersonell kjem til staden. Eit døme 

er at ein ambulanse bruker 15 minutt frå 

Haugesund for å nå Sveio sentrum. Sveio 

brann- og redningsvesen har hjartestartarar 

på sine to stasjonar kommunen, og kan rykka 

ut på oppfordring frå AMK.

Kan ikkje gjera feil
– Men det kan óg vera for seint, seier Lars 

Einar Hollund, initiativtakaren til hjarte-

startarlaget. Gjengen på Våga har verken tid 

eller naboar å mista. Dei vil få dette i gong 

snarast mogleg, og mest av alt – anbefale 

andre bygder til å gjera det same. Ikkje før 

søknaden om midlar var innvilga, hadde 

Lars Einar Hollund sett av tidspunkt for 

informasjonsmøte, mellom julemiddagar og 

familietid tredje juledag. Saman med Kåre 

Tveit samla Hollund saman ein gjeng på 15 

personar på det første informasjonsmøtet på 

Lid grendehus. Ein oppriktig gjeng, som tør å 

spørja – kva om me gjer feil?

Sigurd Brattetveit frå Hjertevakten er 
med på møtet, svarar bastant:

– Det einaste du kan gjera feil, er å ikkje 

gjera noko. Ved hjartestans er det for seint 

å starta livberging etter 20 minutt om ein 

ikkje får assistanse. At ein startar hjarte- 

lungeredning er heilt avgjerande. Og med ein 

hjartestartar kan kven som helst som er villige 

til å få ei lita opplæring, gi livreddande hjelp, 

dersom personen skulle få hjartestans og bli 

medvitslaus.

Enkel i bruk
Ein hjartestartar er enkel i bruk. Ei stemme 

fortel deg kva du skal gjera ved oppstart. 

Klare illustrasjonar på front-panelet. Skru på 

maskina, fest elektrodar, følg taleinstruksjon 

og trykk for sjokk om du blir instruert til det. 

Hjartestartaren analyserer hjarterytmen, 

og viss det ikkje er hjartestans, gir den ikkje 

kommando om å gi sjokk. Ein kan med andre 

ord ikkje gjera noko gale.

Planen til naboane på Våga, er at det skal 

vera ei vaktordning på hjartestartaren. Den 

kan då gå på rundgang, ein husstand har 

vakt i kvar si veke. Ein mobiltelefon vil følgja 

hjartestartaren. Eit nummer AMK-sentralen 

vil registrera i databasen sin over tilgjengelige 

hjartestartarar.

Den som har vakt i det lokale laget vil, 

dersom eit hjarteinfarkt inntreff i det aktuelle 

området, bli oppringt frå AMK i Haugesund 

med beskjed om kva husstand infarktet gjeld. 

Ein må då snarast køyra til den som er råka. 

Det skal då ikkje ta meir enn fem minutt frå 

samtalen med AMK er over til ein er framme 

med hjartestartaren.

På vakt med hjartestartar
Hjarteinfarkt er ein kamp for livet, mot klokka. Sambygdingar på Våga har ingen naboar å 
mista, og har nyleg fått midlar til innkjøp av ein hjartestartar. Initiativtakar Lars Einar Hollund 
oppfordrar andre bygder til å danna lag som kan redda liv.
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Dette bør du ha sammen med 
hjertestarteren

Det er hensiktsmessig å oppbevare 
hjertestarteren på et synlig og 
lett tilgjengelig sted i en egnet 
oppbevaringsboks. Stedet bør være 
tydelig merket med det internasjonale 
tegnet for tilgjengelig hjertestarter.
Sammen med hjertestarteren, og 
helst i eller tilknyttet hjertestarterens 
oppbevaringsboks bør det også finnes en 
del tilleggsutstyr.

• pusteduk og/eller innblåsningsmaske (pocket-maske)

• papirhåndkle eller vaskeklut (til å tørke bort fuktighet fra 

pasientens brystkasse)

• saks (til raskt å kunne klippe opp/fjerne klær fra pasientens 

brystkasse)

• barberhøvel (til raskt å kunne fjerne hår fra pasientens bryst slik at 

elektroden fester bedre)

• ekstra batteri til hjertestarteren

• ekstra sett med elektroder

For pasienter med brystsmerter og mistanke om hjerteinfarkt kan det 

være klokt å ta fram og ha en hjertestarter i beredskap mens man 

venter på ambulansen fordi faren for plutselig hjertestans da er ganske 

stor. 1-1-3 sentralen vil da ofte også gi råd om at pasienten snarest 

mulig tar en tablett som inneholder acetylsalisylsyre (for eksempel 

Novid eller Dispril) for å begrense blodproppdannelsen i kransarterien. 

Derfor kan det være nyttig å oppbevare også et par slike tabletter 

sammen med hjertestarteren.

Kilde:  Norsk Resuscitasjonsråd
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   Litt av hvert...
Nye nettsider
Hjertevakten® har oppdatert sine nettsider, både når det gjelder layout 

og ikke minst innhold. Med daglig oppdatering.

Besøk nettsidene :  www.hjertevakten.no 

Egen app som viser bruk av 
hjertestarter

Philips har laget en app bestående av to deler: en 

Hjertestarterdemo og en HLR informasjonsdel. I første 

omgang er det de med IPAD som får gleden av denne, 

men det vil om kort tid også foreligge som android.

itunes.apple.com/us/app/heartstart/id469987744?mt=8

Informasjonsmedarbeider
Hjertevakten har engasjert Cato Leganger, som 

fast journalist.  Foruten at han kommer til å 

skrive det meste i magasinet fremover, kommer 

han til å ha hovedansvaret for å oppdatere 

nyhetene på nettsidene våre. 

Mistanke om hjerneslag
S O S

 S       O      S

I følge folkehelsinstituttet blir ca 40 personer rammet hver dag av hjerneslag. 
De fleste overlever, men de kan likevel få varige skader i hjernen. 
Behandlingsmulighetene er gode hvis pasienten raskt får riktig hjelp på sykehuset

Smile
Be personen om å smile. Personen vil smile 

skjevt ved delvis lammelser i den ene siden 

av ansiktet

Opp med hendene
Be pasienten om å løfte armene så høyt han 

kan. Du vil kunne se forskjell i styrken eller at 

han ikke kan løfte armene like høyt om han 

har lammelser i den ene siden av kroppen.

Snakker utydelig
Be personen om å gjenta en setning. Et 

hjerneslag kan lamme språkforståelse eller 

taleevne.

#
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Sykepleie for 
Primærhelsetjenesten
En hel side med treningsutstyr og 
øvelsesdukker spesielt egnet for 
sykepleiere.

Førstehjelpsdukker
Til  gjenopplivningskurs, trening, 
katastrofeøvelser og vannredning. 
I alle prisklasser.

Kursbøker og annen 
faglitteratur
Kurshefter og bøker som brukes 
under kurs, som arrangeres etter 
retningslinjene til Norsk Resu
scitasjonsråd og Norsk Første-
hjelpsråd, men også andre titler 
innen førstehjelp og livredning.   

Egen helse
Bøker med kostholdsråd, trenings- 
DVD er og rockering.

Kurs- og 
førstehjelpsutstyr
Oversikt over våre instruktørkurs.
Førstehjelpsutstyr til hjemmet, 
skoler, barnehager, kontorer og 
industri.

Hode- og 
nakkebeskyttelse. 
Bårer , nakkekrager med mer

Luftveishåndtering
“Alt” fra verdens mest solgte 
ansiktsmaske, til avanserte sug

Hjertestartere med 
tilleggsutstyr
Her finner du verden mest 
solgte hjertestarter, utstyr til 
denne og andre hjertestartere.  
Forbruksartikler.  Oppheng, 
skilting og utstyr for trening.

Hjertevakten® as   
Nedre Gjerde 10, 

5474 Løfallstrand

Telefon: 53 48 20 50, 

Telefax: 53 48 20 60  

Mail: hlr.post@hjertevakten.no   

Web: www.hjertevakten.no

Offisiell forhandler av livreddende produkter fra Laerdal
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Konseptet er unikt fordi:

•  det gir bedre trening når alle har     

    hver sin øvingsdukke 

•  man ikke er avhengig av tid og  

    sted.

•  opplæringen kan gjøres både  

    alene og sammen med andre

• det er enkelt å gi andre 

   opplæring

Fra jobb til familie og venner

Fordi pakken tas med hjem etter 

kurset, og fordi den brukes til 

selvinstruksjon, kan deltakerne 

videreføre kunnskapen til familie 

og  venner.

Dette viser seg å fungere i praksis, 

og gir denne oppl æringsformen

en ekstra verdi.

Lett å arrangere

Du trenger et rom som er stort 

nok til det aktuelle antall delta-

kere, avspillingsutstyr for DVD 

med stor nok skjerm i forhold til 

seeravstand, og et godt lydanlegg. 

Vellykket opplæring forutsetter at 

alle kan se og høre alt som foregår 

på filmen. 

gruppestørrelse

Det er golvplassen og størrelsen 

på skjermen som avgjør hvor 

mange du kan ha  i gruppen. 

Hver deltaker bør ha minst en halv 

meter fri plass på alle sider av seg 

for å utføre øvelsene på en praktisk 

og grei måte. 

”Ved å spandere en halv time 

og kr. 330,- kan du lære 

dine ansatte og deres familie 

og venner å redde liv. ”

”Det koster ikke mer  enn

kr. 330,- + mva 

å lære hele familien å redde liv” 

www.hjertevakten.no

Kan du forsvare å bruke 3-5 timer på noe som flere internasjonale studier viser en kan lære 
minst like godt på 30 minutter? Studiene som viser  dette finner du under følgende link: http://www.hjertevakten.no/MiniAnne/MiniAnnestudi.html



Sykepleie for Primærhelsetjenesten

www.hjertevakten.no

nursing anne
Anatomisk riktig dukke i full kroppstørrelse med naturtro 
leddsammensetning Brukes til å simulere og øve på en rekke 
pasientvurderings- og pleieprosedyrer.     kr. 23 061,-

Convalescent kelly  kr.13 150,- 

sår behandling og vurderingssett.     kr. 14.117,-

Øvingsmodell for fundusvurdering   kr. 3.650,- sett med traumamodeller  kr. 16.642,-Mastectomi modell  kr. 3.210,00

bryst undersøkelsemodell 
              kr. 5 800-

iV arm, mann komplett i koffert 
Inneholder: Arm, utskiftbart system med hud og 
flere vener, simulert blod, blodposte med slanger og 
koblinger, klemmer og krok, 5 sprøyter, smøremiddel 
for dukke. Bære koffert og brukerveilder 
                kr. 5.850,-

Chester Chest er en naturtro modell av en 
overkropp der høyre arm kan tas av. Modellen brukes 
til å øve på innsetting, stell og fjerning av vanlige 
venekatetre for langtidsbruk.   kr. 8 500,- Øvingsmodell for kateterisering og 

klystre  kr. 4 500,-

Naturtro leddsammensetning gjør det 
mulig å øve på en rekke passive bevegelser, 
forflytningsteknikker og pleie ved ortopediske 
tilstander.
Det er mulig å øve på sårskift og bandasjeringsteknikker, fotpleie og bruk av 
kompresjonsstrømpe. - Anatomisk riktige orienteringsmerker og realistisk kompresjon/
ventilasjon - Manuelt generert karotispuls
Hodet har anatomiske orienteringsmerker for å kunne øve på grunnleggende 
pleieprosedyrer som påføring/drypping av medikamenter og skylling av øre og øye, 
tannstell og forskjellige prosedyrer for oksygentilførsel- Mulighet for intramuskulær 
injeksjon i musculus deltoideus, dorsogluteal- og ventroglutealområdet og vastus 
lateralis.- Genitalia kan byttes ut, og modellen har urin- og tarmreservoar for å kunne 
øve på gastrointestinale prosedyrer som krever urologisk og rektal tilgang

ng tube og trachea pleie   
              kr. 9.617,-
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resusci anne std. i koffert     kr.  8.262,-
m/skillguide, helkropp                       kr. 11.036,-
m/skillrapporter, torso        kr. 21.144,- 
Res. Anne Simulator          kr. 63.864,-

armer og ben i softpack 
Utstyr din Resusci Anne Torso Modell med  harde bevegelige 
armer og ben. Enkelt å montere, trenger ikke verktøy. 
                 kr. 4.519-

armer og ben for trauma 
i softpack          kr. 5.439,-

resusci anne

Førstehjelpsdukker  
Alle priser oppgitt eks mva.

aed resusci anne 
skillguide,koffert           kr.  15. 154,-
skillreporter,koffert     kr.  26. 704,-
Torso skillguide,koffert  kr.  12. 719,-
Torso skillreporter,koffert  kr.  20. 051,-

iV-arm, høyre ra 
Alle de nye Resusci Anne trenings-
dukker kan bli styrket med
 IV Arm modulen.
Enkel å montere på. Trenger ingen 

verktøy

      kr.  3 .961,-

Helkropps redningsdukke med realistisk vekt
De robuste tuff kelly modellene veier det samme som en    
        voksen person, og er meget velegnet til bruk i forskjellige 
              opplæringsscenarier for å lære rednings - 
                 og evakueringsteknikker.                     kr. 20. 110,-
    

extri kelly  Spesielt designet for å trene 
frigjøring  av fastsittende pasienter og evakuering. 
Veier 26  kg, er utviklet og produsert med  tanke på 
trening i evakuering og frigjøring av pasienter.
              kr. 9. 917,-

Crash kelly er den ideelle dukke for opplæring i luftveishåndtering, 
frigjøring og redningsøvelser.        kr. 21. 656,-

Førstehjelp/hLr-dukke Dukken er velegnet  
 for bæring og plassering på båre. Gir studentene  
 anledning til å trene førstehjelp og HLR-ferdigheter
 i felten, i tillegg til en rekke traume-simuleringer.  
 Denne førstehjelpsdukken hører til i et komplett  
 førstehjelpskurs.     kr. 15 605,-

 

btLs skadesett, traume moduler
                      kr. 8 736,-

resusci Junior     
standard  kr.   6.825,-
m/skillguide  kr. 10.452,-
m/vannredningssett  kr.   7.427,-

resusci baby
   Standard kr. 3.399,-
               med skillguide kr. 5.481,-

resusci anne luftveis hode 
Bascic     kr.  9. 516,-
SkillReporter     kr. 12. 169

www.hjertevakten.no
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Førstehjelpsdukker  
Alle priser oppgitt eks mva. Lille Anne familien - lett å få med seg til kurslokalet

baby anne  kr.      769,-
4 pakning           kr.   2.774,- 

     Lille anne  kr. 1.621,-
 4 pakning            kr. 5.727,- 

  aed Lille anne   kr. 3.014,-

Lille familiepakke
• Lille Anne
• Lille Junior
• Baby Anne
      Pris kr. 3.175.- 

     Lille Junior  kr. 1.576,-
 4 pakning                 kr. 5.550,- 

Livredningsdukke
Dukken fylles automatisk med vann og 
synker langsomt  til bunns. 
 Ved dykking  etter dukken fungerer
den tilnærmet som en bevisstløs 
person.  Konstruert i henhold til 
gjeldende regler. 
Målene og fargen tilfredsstiller de internas-
jonale reglene for livredningsdukker.   

  kr. 1.680,-

Minianne   kr. 330,-
Komplett personlig  opplæringspakken
 som inneholder:
•En MiniAnne øvingsdukke 
•En instruksjons DVD
• En repetisjons folder 
• En papp telefon
• Renseduk og ekstra lunger

practoplast, sårimitasjoner
Kofferten inneholder:
•33 sår
•20 blodkapsler
•Konsentrert kunstig blod 
    som kan tynnes med vann
•Blodpumpe
•Spesiallim og spatel
•Spritløsning
•Spesielle fargeblyanter beregnet   
     på hud: rød-blå-svart.

  Kr. 3.961,-

Settet inkluderer:
•Kunstig blodkonsentrat
•Fettstifter – seks farger
•Modelleringsleire og -kitt
•Knox-gelantin og teaterlim
•Ekstra myke sminkebørster og   
    sprayflaske
•Babypudder og tungespatel
•Bæreveske
  Kr. 1.594,-

sminkesett for å simulere traumer
      Sminkesett som brukes for å lage realistiske traumer som
              cyanose og brannskader  på personer og treningsdukker.

www.hjertevakten.no www.hjertevakten.no



- 14 -

Ny utgave Ny utgave
Norsk grunnkurs i førstehjelp

Boken er obligatorisk til all grunnleggende 
opplæring innen førstehjelp og hjerte-
lungeredning. 

Prisen avhenger av hvor mange du kjøper: 
1 - 2 stk kr. 70,- per stk,3 - 10 stk kr. 59,- per stk
11 - 50 stk kr. 49,- per stk,51 - 200 stk kr- 38,- per 
stk,201 - stk kr. 32,- per stk

Instruktørhåndbok kr. 129,- per stk

Førstehjelp for deg 
som har omsorg for barn

Boken er spesielt tilrettelagt for deg 
For deg som har ansvar for barn, enten 
som foreldre, besteforeldre, ansatt i 
barnehager, skole eller fritidsordning. 
Prisen avhenger av hvor mange du kjøper: 
 1 - 2 stk. kr 82,- per stk., 3 - 10 stk. kr. 69,- per stk.
11 - 50 stk. kr. 58,- per stk, 51 - 200 stk. kr. 48,- per 
stk, 201 - stk. kr. 43,- per stk

Instruktørhåndbok kr. 129,-

Norsk grunnkurs i bruk av 
halvautomatisk hjertestarter

Prisen avhenger av hvor mange du kjøper:  
1 - 10 stk kr. 110,00,- per stk, 11 - 30 stk kr. 93,00,- 
per stk, 31 - 100 stk kr. 83,00,- per stk, 101 - 300 
stk kr. 71,00,- per stk, 301 - stk kr. 65,00,- per stk

Instruktørhåndbok kr. 129,- 

Hovedinstruktørhåndbok 
kr. 129,- 

Norsk grunnkurs i
Avansert hjerte - 
lungeredning.

For helsepersonell. Ansvarlig for faglig 
innhold: NRR
Prisen avhenger av hvor mange du kjøper: 
1 – 10 stk kr. 131,- per stk.,11 – 30 stk. kr. 113,- per 
stk., 31 – 100 stk. kr. 103,- per stk., 101 – 300 stk. 
kr. 92,- per stk., 301 - stk. kr. 86,- per stk.

Kursleder håndbok kr. 162,-

Kursbøker fra NFR og NRR............................................................................................................................................

Kurshefter og faglitteratur

når hjertet smerter  
DVD tar for seg symptomer, diagnostikk, 
behandling, risikofaktorer, forebygging 
og kosthold.
Pris 158,40

hLr på gravide, Cd-rom   
kr. 202,- 

Ambulansefag..............................................................................................................................................................................

ambulansemedisin 1 omhandler 
generelle, akuttmedisinske emner med fokus 
på kunnskap om ambulanseoppdrag og 
pasientundersøkelsen – både undersøkelsen 
av medisinske pasienter og skadde, vurdering 
av funn og tiltak på generell basis.   Kapitlene 
omhandler stoff knyttet til læringsmål både 
for Vg2 og Vg3. Det er en forutsetning at 
du har satt deg inn i lærestoffet i de første 
bøkene i serien før du tar fatt på de neste. 

Pris kr. 455,-

ambulansemedisin 2 omhandler 
håndteringen av akutte sykdomstilstander og 
fødende, deriblant spesielle vurderinger og 
tiltak, sortert dels etter organsystem eller prob-
lemområde og dels etter symptomer.   Boka 
dekker læringsmål både for Vg2 og Vg3.

Pris kr. 539,-

ambulansemedisin 3 omhandler 
håndteringen av skadesituasjoner, deriblant 
spesielle vurderinger og tiltak, sortert etter 
kroppsdel og skadetype og dels etter utløsende 
skademekanisme.   Boka dekker læringsmål 
både for Vg2 og for Vg2. I tillegg omhandler 
boka håndteringen av transportoppdrag og 
det er spesielt ved denne typen oppdrag.

Pris kr. 468,-

grunnleggende helsefag 
omhandler basiskunnskaper som det 
er nødvendig å inneha for å kunne ta vare på 
pasientene på best mulig måte i transport-
fasen, deriblant etikk, omsorg, normalan-
atomi og fysiologi, patofysiologi, hygiene og 
medikamentlære. Medisinske vurderinger og 
tiltak blir gjennomgått i Ambulansemedisin 1, 
2 og 3.   Stoffet dekker læringsmål både for 
Vg2 og for Vg3.

Pris kr. 559,-

www.hjertevakten.no www.hjertevakten.no

Kurs ................................................................................Diverse ..............................................

Kunnskap og råd ved arytmier, 
2. utgave, er en bok i lite 
format, men med stort innhold. 
Målgrupper er mennesker med 
arytmier, deres slekt, venner og 
helsepersonell. 
Pris kr. 210,-

hJertebank og 
hJertekLapp  

DHLR instruktørkurs:
Dato:  Sted:
   28. februar  Kristiansand
   21. mars          Oslo
   30. april   Stavanger
   31. mai  Løfallstrand
   25. juni  Bodø
   30. august   Løfallstrand
   26. september Stavanger
   31. oktober   Oslo

Dato:  Sted:
   28. november            Lilehammer

DHLR hovedinstruktørkurs
Dato:  Sted:
   27. september  Stavanger

For påmelding og informasjon se våre nettsider
www.hjertevakten.no

instruktørkurs 2012
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småen er syk        
Pris: 249,- 
Hva skal jeg gjøre når småen 
har feber og er syk? Skal jeg 
ringe legen, eller går det over 
av seg selv? Dette er spørsmål 
alle småbarnsforeldre plages 
med. 
Dr.med. Gro Nylander har la-
get denne hendige boken om 
små barns vanligste sykdom-
mer og plager, og hvordan vi 
kan hanskes med dem. Her 
får vi praktisk hjelp og gode 
råd.

Lommelegen         
Pris: 425,- 
Du kan slå opp på et 
symptom eller en sykdom 
og lese både hva du selv kan 
gjøre, og hva legen kan gjøre. 
Lommelegenbygger på det 
siste innen etablert medisinsk 
viten, og på forfatternes 
erfaringer som allmennprak-
tiker og legevaktleger.  

gyldendals store  
medisinske 
ordbok Pris kr.  425,-
Denne omfattende medisin-
ske ordboka har over 30 000 
oppslagsord som inneholder 
over 70 000 termer. Greske 
og latinske ord og begreper 
har fått norsk stavemåte. 
Boka inneholder et stort 
antall rammeartikler eller 
kortartikler, dels av språklig 
og dels av faglig karakter. 

Førstehjelpsboken 
Pris kr. 294,-

Boken er godkjent av Nasjon-
alt læremiddelsenter til bruk 
i den videregående skole, 
studieretning for helse- og 
sosialfag, grunnkurs i modul 
5 førstehjelp 

Medisinsk indeks 
Pris: kr. 

200,-
Lommeformat 
(a5)  av Norsk 
Indeks for medi-
sinsk nødhjelp. 

dokumentasjon i 
sykepleien

Pris kr. 294,-
En basisbok i faglig og jurid-
isk forsvarlig dokumentasjon
Hensikten med denne boka 
er å samle fagstoff som 
er sentralt for å kunne 
gjøre en juridisk og faglig 
forsvarlig dokumentasjon i 
helsetjenesten. 

Legevakt-
håndboken 

pris  kr. 895,- 
3. utgave. 
Legevakthåndboken er som 
tidligere en omfattende 
klinisk referansehåndbok 
for leger i vaktfunksjon og et 
oppdatert oppslagsverk for 
medisinstudenter og andre 
grupper helsepersonell. 
Utgivelsesår 2005 - 1088 
sider Forfatter: Cecilie Arentz-
Hansen, Kåre Moen  

Oppslagsverk

Plansjer ................................................................................................................................ Beredskap..........................

Vi har følgende plansjer (70 x 50 cm) Basal hjerte-lungeredning, handlingsplan for voksne. Basal hjerte- lungeredning, handlingsplan 
for barn.Avansert hjerte-lungeredning, handlingsplan for voksne. Avansert hjerte - lungeredning, handlingsplan for barn- Resuscitering 
av nyfødte. Bruk av halvautomatisk hjertestarter Fremmedlegeme.  Ring i tide.  Elektriske skader
Pris per veggplansje kr. 107,-  per lommeformat A5 kr. 21,-

hLr kursbevis, folder  kr.  7,- + mva

rev.5, 2011 kursbevis for:
• Hjerte- lungeredning
• MiniAnne kurs
• Norsk Grunnkurs i   førstehjelp
• Førstehjelp for deg som har  omsorg for barn

dhLr kursbevis, folder        
   kr 20,- + mva

diplomer.
Vi har diplomer til de fleste 
kurs. På våre nettsider 
finner du oversiktenen. 

Bevis ...................................................................................................................................................................

Øvelse gjør mester
Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring 
av øvelser.
Denne boken henvender seg til deg som skal 
utarbeide små og store øvelser, enten du er 
erfaren eller nybegynner i faget. Du får råd, 
anbefalinger og maler for hvordan øvelsene best 
skal kunne fungere. Vi ser på metoder, mål og 
den pedagogiske virkningen. Vi vurderer kom-
munikasjonen rundt en øvelse og evalueringen 
i etterkant. Boken kan leses fra perm til perm 
eller brukes som oppslagsbok.  Boken er aktuell 
for ledere, redningsetater, kommuner, bedrifter, 
organisasjoner og beredskapsansvarlige.

Pris  Kr. 429,-

www.hjertevakten.no www.hjertevakten.no
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pilates   pris kr. 249,-
Denne DVDen gir deg effektive 
trenings-program som er enkle å 
følge. Her er det tips og råd for alle 
nivåer.

Mage, rumpe og lår     
Pris kr. 299,-
Komplette treningsprogrammer som 
vil forme kroppen din og gi deg 
maksimalt treningsutbytte på kortest 
mulig tid.   

Liten tid til trening: 
Her er løsningen! 
pris kr: 249,-
Strikk er en optimal treningskamerat 
hjemme, i ferien eller på steder der 
du ikke har tilgang til annet utstyr. 

yoga
Pris kr 249,-
Naema Noor har høstet mange 
lovord fra sine elever for sin 
inspirerende og energiske måte å 
lære fra seg Yoga.

      

Kosthold ........................................................................................................................................................................................

suverent sunt
Rask mat med god smak!

Pris: 149,- 
Spis velsmakende og sunt selv 
om du er i farta. På fast-food-
menyen i denne boken står 
salater, supper, sandwicher, 
pizza, bruschetta, focaccia, 
burgere og smørbrød. Raskt 
og fristende! Selv om sunnhet 
står i høysetet, går forfatterne 
slett ikke på akkord med god 
smak. Forfattere: Sonja Bock, 
Tina Scheftelowitz

energimat spis 
deg sunn og sterk  
      Pris: 149,- 
25 typer energimat som 
holder energinivået ditt på 
topp
•Råd om valg av riktig    
 energimat, enten du er   
    utslitt, trener, ønsker å    
    styrke immunapparatet      
 eller øke livskraften.
•Deilige oppskrifter som 
gjør det lett å spise riktig mat.
Forfatter: Janette Marshall

gnist: Mat som 
forbrenner fett 

Pris: 149,- 
Denne boken gir deg menyer 
og dietter som inneholder 
matvarer og måltider som 
faktisk bidrar til å forbrenne 
fett. Forfatteren gir gode råd 
om hvordan øke forbrennin-
gen uten kaloritelling.
Forfatter: 
Dr. Caroline M. Shreeve 

om mat og 
ernæring

 pris kr. Kr. 350,-
En introduksjon til hva man 
bør spise.
Boken er lærebok som gir en 
innføring i faget ernæring, 
sammenhengen mellom mat 
og helse og matens betydning 
for miljøet. Den tar utgang-
spunkt i det enkle og er 
tilrettelagt slik at inngående 
forkunnskaper i naturfag ikke 
skal være nødvendig.   

Mat og medisin
 Pris kr. Kr. 669,-

Nordisk lærebok i generell og 
klinisk ernæring. En lærebok i 
generell og klinisk ernæring. 
Den er skrevet for studenter 
innen ernæring, medisin, 
tannmedisin, sykepleie, 
fysio-terapi og idrett. Boken 
er også vel egnet til bruk for 
ferdig utdannede leger, fsyke-
pleiere, tanleger, helsesøstre 
og jordmødreog andre som er 
intresserte i tema.

helhetlig hjertere-
habilitering. 

Pris Kr. 338,-
Boken tar for seg begrun-
nelsen for og prinsippene ved 
hjerte-rehabilitering. 
Hjertesykdommer rammer 
hele personen, ikke bare 
hjertet. Boken er skrevet for 
leger, fysioterapeuter, 
sykepleiere og andre som tar 
seg av hjertepasienter under 
og etter sykehusopphold.

Trening Alle priser oppgitt inkl mva......................................................................................................................................................    ......

Egen helse

INIMOVE Alle priser oppgitt eks mva...............................................................................................................................................

”Inimove Complex er 
et fantastisk elegant 
treningsapparat, som en 
kan bruke på mange måter, 
ikke bare til opptrening 
av koordinasjonen men  
også bevegelighet og 
styrketrening.”
Birgitte C. Gammeltoft, 

Specielergoterapeut i senhjerneskadede

Et unikt treningsredskap til 

skader etter blodpropper, 

sport og ADHD.

Til trening av: 
• Finmotorisk – • Koordinasjon
• Konsentrasjon •Balanse •Reflekser
• Synssans • Sansestimulasjon
• Små muskler og ledd i hånd, arm   
     og  skulder

Spesielt nyttig for de med:
• Apopleksi • Hjerneskade 
• Håndskade • Tennisalbue 
• Frossen skulder – Skulderskade
• Hypermobilitet • Muskel- og    
     skjelettproblemer • Museskade 
• Gikt – ADHD

www.hjertevakten.no

Nytt !

innersvingen 
rockeringer 

Pris kr.  499,-
Tunge, polstrede Innersvingen Rock-
eringer er et flott treningsverktøy 
som styrker musklene i midjen og 
hoftene, baken og beina.

Priser:     
•Komplett Inimove sett kr.  6 248,-
•Snake sett kr. 3 968,- •Complex sett kr. 2 186,-
•Complex 4  kr. 785,   •Complex 6 kr. 922 
•Complex 8 kr. 1025,- •Snake 8 kr. 1016,-     
•Snake 12 kr. 1427,- •Snake 16 kr. 1735

Complex

Snake
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1. Lær Førstehjelp
Lærehefte
HLR huskelapp

2. Beskytt og varsle
Stor plastduk
Hanser
Refleksbandolær
Ansiktsduk

3. Stans Blødning
Trykkbandasje
Gassbind
Enkeltmanspakke
Teip
Elastisk bandasje
Sikkerhetsnål
BrangeleSårserviett
plaster

4. Dekk  Åpne Sår
Dekkbandasje
Bandasjenett
Saks

www.hjertevakten.no

Førstehjelpsutstyr 
Alle priser oppgitt eks mva

Førstehjelpspute  Klassiker i ny drakt. Pris kr. 317,-

Førstehjelpsputen er delt inn i 4, og inneholder:

plasterautomat

Raskt, enkelt og på plass. Plasterautomaten 
er en kombinert beholder og rullekniv for 
limfritt plaster.

Automaten er brukervennlig og enkel å 
montere. Den er godt synlig på veggen og 
nytt plaster legges inn med enkle håndgrep. 
Plasterautomaten er utført i grønn plast og 
leveres sammen med  
veggholder, bruksanvisning, instruksjonstavle 
og en rull SOFT1. Pris kr. 260,-

SOFT1 limfritt plaster, blå             kr. 150,-
SOFT1 limfritt plaster, hudfarvet     kr. 150,

Førstehjelpskoffert,medium  
Tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til små og 
mellomstore bedrifter, kontorer, lager hotel-
ler og lignende Godkjent som beredskapskof-
fert. Kofferten er støvtett og leveres med 
festebrakett for montering  pris     kr. 806,-

Førstehjelpskoffert brann 
liten
Bør forefinnes alle steder brannskader kan 
forekomme. Alt utstyr er merket på Norsk 
eller lett forståelige bilder som forklarer bruk 
og fremgangsmåte 
  Pris kr. 1 200,-

Førstehjelpsvegg
       Pris kr. 520,-

Førstehjelp - turpakke
Førstehjelp i det daglige.  Ideell til hjemmet 
eller å ha med på tur. Innholder: 
Plaster, sårservietter, enkeltmanspakke,
 gasbind, elastisk støttebandasje, 
tape,branngele og sikkerhets-nåler.
Pris kun kr. 80,-

idrettspakke
Midjetasken som er beregnet på 
sportsskader.

Midjetasken inneholder: 
1 stk. Sportsgele, 
2 stk. Ispakke, 1 stk Badasje, 
1 stk. Sportstape,1 stk. Soft1 plaster, 
1. stk Saks 1 stk. Quickstop blodstoppende 
pulverspray, 4 par engangshansker,
 1 pk. à 6 sårvask, 1 stk. elastisk bandasje,
 1 stk. pusteduk.

 pris 340,-

Idrettspakkens innhold

Finger pulse oximeter og EKG måler Alle priser oppgitt eks mva

MD 100 blir mellom annet brukt av Kanadiske helse-
myndigheter for  at pasienten kan ta sitt eget EKG og 
sende resultatet til lege som vurderer  om pasienten 
skal komme inn til en grundigere undersøkelse. 
Dataene fra MD 100 kan overføres til PC med en USB 
kabel.

Nå kan du ta EKG en din 
når som helst, og hvor som helst. 

www.hjertevakten.no

 Led Lenser hodelykt h7    

pris kr. 550,- 

Nytt !

En LED hodelykt, hvor lyset kan dimmes fra 
100% ned til 30%, og med fokus kan man velge 
om man vil lyse langt eller om man vil spre lyset 
for bedre nærlys. 

En ekstrem lysstyrke på hele 140 lumen gjør 
denne lettvekts hodelykten til en lyskanon.

Spo2% (oksygen nivået i blodet) 
PRbpm (puls)

 300C er et meget solid og  
nøyaktig  pulsoksimeter. På få sekunder 
viser det pasientens oksygen nivå og 
puls. 330C er spesielt laget for bruk av 
helsepersonell, på sykehus, rehabiliter-
ingssenter og  hjemmesykepleie.

oksygen nivå måler
(c29) Dette er den ideelle oksygen- og 
pulsmåleren for eldre.  Store tall gjør det 
ekstra lett å lese av resultatene.

Spesielt designet for eldre

C2-tur
Den ideelle oksygen nivå- og puls-  
måleren til å ha med seg på tur, 
idrettsarrangement, i industrivern eller 
som personlig utstyr i ambulansen.
Utstyrt med ekstra beskyttelse og lagt i 
en praktisk veske til å ha i beltet.Pris kr.  1 500,- 

Pris kr.  1 200,- 

Pris kr.  875,- 

Pris kr.  2 400,- 

Ny !Ny !
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baXstrap båre     kr. 1.934,-
4 stk stropper til båre  kr.  332,-

hodebrett  kr. 60,-

ryggbrettpute 
         barn, 6 pkn.  kr. 437,-

pakke tilbud
• BaXstrap båre  
• Stropper  
• Speedblock  
• Stifneck    
 Pakkepris  kr. 2.896,- 

speedblock 
startpakke  
         kr.   508-

stifneck; sett av 6 stk i bærebag    kr. 1.104,-

Hode- og nakkebeskyttelse. Luftveishåndtering
Alle priser oppgitt eks mva

sam splint 36” rull  kr. 110,-

Laerdal sugepumpe
Laerdal Medical setter igjen standarden for oppladbare mekaniske sugepumper. LSU 
er den første transportable, oppladbare sugepumpen på markedet med innebygget 
elektronisk selv-test.

Laerdals Sugepumpe LSU    kr.  8 018,- 
Veggbrakett m/strømledning 12-24V.  kr.  1 622,-

-VaC er et manuelt og bærbart apparat som 
sikrer en rask og effektiv sugeeffekt til bruk ved 
førstehjelp.
V-vac starter kit  kr.     901,-
V-VAC SUGEBEHOLDER kr.       88,-
ADAPTOR TIPS PK. A 4 kr.     164,-
Double Male Connectors kr.         5,-
V-Vac bæreveske kr       187,-
V-vac trenings kit  kr.   1.000,-

Laerdal sin kompakte sugepumpe 
er kraftig i bruk, men liten i størrelse. Den er den minste 
batteridrevede sugepumpe på markedet i dag, og den 
overgår internasjonal standard. Den leveres med to års 
garanti og HEPA bakteriefilter.
Laerdal kompaktsug  kit   kr.     2.511,-

Laerdal silikonbag, 
Laerdal silikonbag, voksen, 
komplett i vinduskoffert              kr. 1.879,-
Laerdal silikon barnebag, 
komplett i kompakt koffert            kr. 1.710,-
Laerdal silikon spedbarnsbag, 
komplett i kartong               kr. 1.442,-

personlig beskyttelsespakke 
Innholder  2 pusteduk (Face Shield),
To par engangshansker og Refleksbandolæret.      
Pris kr. 65,-

Lommemasker
m/O2 adapter, filter  og stropp, i bæreveske  kr. 171,--
m/O2 adapter, filter og stropp            kr. 153,- 
m/enveisventil og filter i bæreveske   kr. 143,- 
m/enveisventil og filter                   kr. 104,-

pusteduk med nøkkelring
1 stk   kr.   42,-  
pk. á 10 stk   kr. 384,- 
pk. á 25 stk   kr. 842-  
Egen logo?    Ta kontakt for pris tilbud.

pusteduk for bruk på pasient (Face Shield) for pasient, til å ha i 
lommeboken.
1  stk  kr.   25,-     pk. á 10 stk  kr. 180,-
pk. á 50 stk  kr. 702,-  
    

pusteduk for trening på dukke 
1 rull     kr. 125,-  
1 pk. à 6 ruller      kr. 618,- 
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thomas™ tube holder
    Thomas Tube Holder er ergonomisk konstruert for å gi både
                             pasient og helsepersonell det mest effektive 
                                hjelpemiddel for tubeholdere i markedet!
              - Thomas Tube holder voksen   kr. 37,-
              - Thomas Tube holder barn      kr. 37,-



personlig sikkerhetspakke 
1 med; 
Pusteduk, 
engangshansker, 
saks, barberhøvel  
kr. 58,-  

Midjetaske

Midjetasken inneholder: 
Lommemaske, engangshansker, saks, 
barberhøvel, og 2 isposer for nedkjøling av 
pasienten   kr. 208,- 

heartstart   14.900,-
Den ideelle hjertestarteren for 
hjemmet, kontorlandskap og hotell
Dette er verdens mest 
solgte starter !
Heartstart kan du lease 
for kr 500,- per mnd (3 års 
binding) 

heartstart Frx 16.900,- 
Den ideelle hjertestarteren 
for skipsfart, i svømmehal-
len, og andre steder med 
stor fuktighet

Heartstart FRx 
 kan du lease for kr. 600,- 
per mnd (3 år)  

 

heartstart Fr3
Pris basis kr. 19 500,- 
med EKG kr. 27 500,- 
Erstatter FR2, spesielt 
godt egnet til ambulanse-
tjeneste og brannvesenet. 
Denne starteren tåler mye.

Ønsker du å lease FR 3 ta 
kontakt for pris. 

 Trenings defibrilla-
torer
•Heartstart trener        kr. 3.448,-
•Heartstart FRx trener  kr. 3.030,-
•Heartstart FR3 trener  kr. 4065,-
 bæreveske 
Til Heartstart            kr.    850,- 
Til Heartstart FR3     kr. 1.260,-
Til Heartstart FRx     kr.    428,-

Vanntett- og støtsikker 
koffert Passer til alle starterne      
           kr. 816,- 

rød redningssekk, tom 
Flott ryggsekk, hvor det er 
plass til hjertestarter, ekstra 
elektroder og batteri, samt 
annet utstyr du trenger.

kr. 2 856,-Forbruksartikler...................................................................................................................................................................

Hjertestartere med tilleggsutstyr
Hjertestartere for alle miljøer

Alle priser oppgitt eks mva

batteri
Heartstart                  kr. 1.617,-
Heartstart FRx              kr.  1.617,-
Heartstart FR2              kr. 1.510,-
Heartstart FR3              kr. 1.951,-

elektroder
Heartstart   kr. 632,-
Heartstart FRx   kr. 510,-
Heartstart FR2  kr. 263,-
Heartstart FR3  kr. 325,-

barnenøkkel til Frx
Tilpasser Heartstart FRx 

for bruk på barn.  kr. 857,-

treningselektroder
Til Heartstart trener         kr. 974,-
Til Heartstart FRX trener  kr. 730,-
Til Heartstart FR2 trener  kr. 198,-

Veggskap (passer alle hjertestartere)...................................................  Skilt og markering..........

Til å ha sammen med hjertestarteren....................................................................   Service avtale...........    ..

www.hjertevakten.no

For deg som ønsker at vi skal se til at elektroder 
og batteri ikke er gått ut av dato, eller du ønsker 
et bytteapparat innen 24 timer ved driftsavbrudd 
tilbyr vi en serviceavtale pris kr. 3 000,- per år.

Basis modell, med alarm
Pris kr. 2 245,- 

Vegskap med alarm og innlagt 
varme. Ideell til idrettsanlegg og an-
dre steder der en ønsker å plassere 
starteren ute.  Garantert ned til -20°.  

Skapet har innmontert en 24 volts var-
mevifte, leveres med transformator. 
Oppkobling mot det elektriske anleg-
get må utføres av en godkjent elek-
triker  

Pris kr. 5 635,- 

Robust veggskap med lyd- og 
lysalarm.  

Pris kr. kr. 3.978, -

Veggoppheng 
For hjertestarter  fra     kr   656,-

Selvlysende-skilt 
For markering av 
hjertestarter. 
Skilt med rødt hjerte
190 x 200mm   kr. 225, -
Pilskilt 190 x 30 mm  kr. 40,-
Pakke med 3 skilt og 

2 pilskilt    kr. 410,-  

Skilt grønt standard 
190 x 190 mm    kr. 225,-

Selvklebende skilt  
10X10cm     kr. 50,- 

Hjertestarter: Eie eller leie Økonomisk svarer det seg alltid å eie hjertestarten selv: Skulle det oppstå feil på hjertestarten vil 
du alltid få en ny starter på garantien (5 år) Dette gjelder enten en leier eller kjøper starteren.  Velger en å leie en starter så er det unødvendig å binde 
seg til mer enn det en har bruk for. Her er våre tilbud.

Refleksvest 
Vær synlig på 
skadestedet  

 kr. 150,- 

Ny !

Ny ! Ny !
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Cpr- Meter
Kvalitets-HLR kombinert 
med tidlig elektrisk 
sjokk er helt nødvendig 
for å øke muligheten for 
overlevelse. 
Ved å legge CPR meteret 
på brystet til pasienten 
hjelper denne deg med å 
gi korrekt HLR. 
 Pris kr. 5 724,-   
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Et hjerteinfarkt er et ”sår” i en muskel. På 
mange måter kan en sammenligne dette 
med et sår som vi alle har hatt en eller 
annen plass på kroppen. Når en har et sår 
vet vi at det  gror, og det vil stort sett ikke 
føre til en endret livssituasjon i ettertid. 

Slik er det også med et hjerteinfarkt, bare 
vi får rask behandling. I noen tilfeller 
(kanskje så mange 1/3 av de som får 
infarkt) kan det gå riktig galt. Såret fører 

til en kortslutning i de elektriske impulsene 
til hjertemuskulaturen, og dermed stanser 
hjertet! Dette skjer helt tilfeldig og er 
uavhengig av infarktets størrelse.

Får en ikke øyeblikkelig hjelp, er sjansen 
liten til å overleve hjertestans. Får en derimot 
livreddende førstehjelp med en gang, er 
sjansen for overlevelse stor, og prognosen 
for livskvalitet og forventet  levealder er den 
samme for den som har hatt hjertestans som 

for den som ’bare’ har hatt et infarkt.
Der beredskapen var best, overlevde mer 
enn halvparten. Resultater for overlevelse 
på opptil 75%1 omtales  gjerne som 
’gullstandarden’. 

Det er ikke realistisk å få frem ambulanse 
eller annet helsepersonell  tidsnok til å 
oppnå de beste resultater. For hvert minutt 
som går minker sjansen for overlevelse med 
7- 10% 2.

En er derfor avhengig av at:

En i familien, en kollega eller en tilfeldig 
forbipasserende starter hjerte- lunge- 
redning (HLR)

En hjertestarter som ”når deg innen 
få minutter”

Hjertevakten® på plass hos deg
Mange steder har de fått til dette, i bedrifter 
der alle ansatte har fått opplæring i HLR, 
og der de har hjertestartere, og i bygder og 
velforeninger med egen hjerteberedskap. 

Den komplette Hjertestarterpakken
Alt dette får du for  kr. 23 4 00,- + mva 

Pakkeprisen inkluderer:

•   Hjertestarter av   
       typen Heartstart

•   10 komplette     
       MiniAnne 
       opplæringspakker

•   Veggskap med alarm

•   Ett års serviceavtale

det er synd at noen må dø på grunn av et ”sår” 

Overlevelse uten intern hjerteberedskap                                   Overlevelse med en god intern beredskap

1 Handley, Kostner, et al Resuscitation (2005)2 Callans D.J Engl.J Med. (2004) 351:632

Prisen er oppgitt eks mva


