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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 opplæringsformen

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
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Her har vi med en helt ny serie 
av produkter, spesielt beregnet 
på opplæring og treningsbehovet 
innen Sykepleie for Primærhelsetjenesten. 
Næringslivets Sikkerhets Organisasjon(NSO) 
har utgitt et eget kurshefte ”Førstehjelp ved 
personskader i industrien” nå kan du kjøpe hefte 
hos Hjertevakten®  vi har en introduksjonspris 
på denne i sommer. Du finner også en rekke nye 
produkter ikke minst bøker i katalogen.i katalogen.

            magasinet
Årgang 11. nr. 2-2011, ISSN: 1502-5454. Opplag: 6 000 eks. Ansvarlig utgiver: Hjertevakten as, 5474 Løfallstrand.

Telefon: 53 48 20 50.  Telefax: 53 48 20 60  E- post: hlr.post@hjertevakten.no Web: www.hjertevakten.no
Abonnement: Kr. 180,- per år.  Oppsett Layout: Hjertevakten as. Bidragsytere i dette nr.: Turid Bortehenes og Yngve Svingen

Innhold

“Jeg kjenner jeg må legge meg litt på senga 
og da skjønner hun alvoret og ringer 113.”

Turid Borthens

Turid Borthens fikk hjertestans hjemme i 

suen, heldig vis var hjelpen allerede 

på plass. I denne utgaven av  

Hjertevakten® magasin kan 

du lese Turids beskrivelse av 

hendelsen, vi gjengir denne 

i sin helhet uten å ha endret 

på teksten.

Min tanke var faktisk: 
”F…., nå dør hun. Åssen i alle 

dager skal vi fortelle sønnen i 
naborommet at ho er død.”

Yngve Svingen

Det er ikke bare Turid sin opplevelse du 

kan lese om i magasinet, Turid har også gitt 

tillatelse til  en av ambulansearbeiderne som 

kom var med på å redde henne forteller sin 

side av hendelsen

  

NORSKE RETNINGSLINJER 
AVVIKER FRA EUROPEISKE

ERC anbefaler HLR i to min. etter et sjokk (eller 
etter en rytmeanalyse uten sjokk), før en ny 
rytmeanalyse 1.  
NRR anbefaler HLR i tre minutter i begge 
tilfeller 2.  

Det finnes ingen studier eller data som viser hvor 

mange minutter det bør gis HLR mellom hver 

rytmeanalyse og hvert sjokk. Det er 

verd å merke seg at ILCORs 

dokument ”Consensus on 

Science and Treatment 

Recommendations” ikke 

gir noen føringer for to- 

eller tre-minutters-sløyfer 

mellom hver analyse eller 

hvert sjokk. 

Gla du lever mamma...

Guidelines 2011 -  HLR

Hjertevakten ® Sommerkatalogen
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“Gla du lever mamma”..
Pasienten forteller

Det er første dag i elgjakta i Trysil. 

Min sønn Henrik og jeg er alene hjemme 

da min mann er på elgjakt. 

Det er enstresset dag på jobb, men jeg 

må skynde meg og hente min sønn på 

SFO og vi skal hjem og spise. 

Jeg har hatt vondt /vært støl på baksiden 

av lårene hele dagen pga at jeg var med 

min svigermor og tok opp poteter dagen 

før. 

Kjente jeg hadde et trykk i bringa, men 

trodde det var for at jeg ble støl i muskler 

på framsiden pga at jeg hadde brukt et 

potetgrav. Tenkte at dette går snart over.

Kl 17.oo står maten ferdig på bordet,jeg 

blir uvel etter å ha spist men det går over.  

Ringer til ei venninde og forteller om 

trykket i bringa og at jeg er uvel,jeg spør 

om hun kan komme en tur,hun kommer 

og vi blir enig  om at hvis jeg blir verre 

kan jeg ringe henne. 

Setter meg ned for å hjelpe min blinde 

sønn med lekser. Jeg blir forferdelig uvel 

og kjenner at jeg må ha noen til å være 

hos Henrik så jeg får legge meg litt. 

Jeg kaster opp voldsomt, finner mobilen 

min og finner navnet til min venninde så 

Henrik kan ringe henne. Han er kjempe 

flink,men er redd for at jeg har kreft og 

kan dø.  

Min venninde kommer raskt ,vi blir enig 

om at vi drar på lege senteret så jeg skal 

kle meg om. Jeg kjenner jeg må legge 

meg litt på senga og da skjønner hun 

alvoret og ringer 113.

Skjønner at noe er ugreit
Jeg er fryktelig sliten,har ikke så veldig 

vondt i bringa, men er veldig uvel. 

Ambulansefolkene kommer og det blir 

tatt EKG, jeg skjønner at noe er ugreit, 

men ikke hvor alvorlig..

Jeg mister bevisstheten og våkner av at 

det står masse folk rundt senga. 

Jeg aner ikke hvor farlig dette er og at jeg 

har hatt hjertestans og hjerteinfarkt. Blir 

lagt på båre og ambulansen kjører meg til 

luftambulansen. 

Min lille sønn er vettskremt, men med 

hjelp av god venninde og at pappa 

dukker opp så er han beroliget når han 

får høre at jeg ikke har kreft. Da jeg ble 

lagt inni luftambulansen ble jeg redd, men 

det var noen utrolige karer som fraktet 

meg trygt fram. 

På Ullevål ble jeg undersøkt og fikk to 

stenter i den viktigste åra vår ble det 

meg fortalt. Jeg var fryktelig uvel og 

slapp. Men jeg hadde bitt meg i tunga 

da hjertestarteren ble brukt og den ble 

kull svart og veldig vond,så den tok mye 

oppmerksomhet. 

Jeg hadde fått et stort 

hjerteinfark .

Jeg er utrolig takknemmelig 

for rask proffesjonell hjelp 

som jeg fikk over alt, så jeg 

følte meg trygg.

Uten den hadde jeg ikke levd i dag. 

Takknemmelig for at det var Yngve som 

kom,rolig og sikker slik at jeg følte meg 

trygg. Samt alle gode hjelpere. Jeg blir 

ydmyk for situasjonen og vet at livet er 

skjørt. 

Det er deilig å få lov tl å være frisk ,stå 

opp av senga og ha en normal hverdag.

Jeg føler voldsom takknemmelighet for at 

jeg er så heldig å ha overlevd dette uten 

men.

Tiden etter
Tiden etterpå har vært preget av hard 

trening,ettertanke, og jeg har redusert 

min stilling til 50% etter råd fra min lege.

Det sliter på hele kroppen å få en så 

kraftig smell. Jeg var godt trenet før 

hjerteinfarktet og det er jeg glad for. 

Hjertekapasitetn min ble redusert og 

pusten jobbet jeg mye med for å klare å 

trekke den ned i magen igjen.

I dag trener jeg minst en time tre ganger i 

uka . Jeg har en sunn psyke,men det gjør 

noe med deg å være dødssyk,man blir 

mere ydmyk og ettertanken kommer.

Det dukker opp spørsmål vedr stenter..

hvor lenge holder dem?

Se også side 8

“En av ambulansearbeiderne 
på stedet forteller:”

“En ting er sikkert, Jeg har ikke lyst til å 
oppleve dette engang til. Jeg  gjør alt jeg 
kan for å unngå det. Sunn mat og trening 
er det jeg lever etter.”
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TO- ELLER TRE-MINUTTERS 
ALGORITMESLØYFER?  

ERC anbefaler HLR i to min. 
etter et sjokk (eller etter en 
rytmeanalyse uten sjokk), før 
en ny rytmeanalyse 1.  
NRR anbefaler HLR i tre 
minutter i begge tilfeller 2.  

Begrunnelse
Det finnes ingen studier eller data som 

viser hvor mange minutter det bør gis 

HLR mellom hver rytmeanalyse og hvert 

sjokk. Det er verd å merke seg at ILCORs 

dokument ”Consensus on Science and 

Treatment Recommendations”3 ikke gir 

noen føringer for to- eller tre-minutters-

sløyfer mellom hver analyse eller hvert 

sjokk.  

Både dyreeksperimentelle- og 

humane studier viser at det er 

nødvendig med HLR i noen minutter 

mellom hvert defibrilleringsforsøk 

for å øke blodgjennomstrømningen i 

hjertemuskelen og dermed også sjansen 

for vellykket defibrillering.  

På grunn av utslukket elektrisk aktivitet 

eller fortsatt elektrisk kaos med 

vedvarende rytmeendringer i hjertet 

direkte etter et sjokk, tar det ofte opptil 

ett minutt før hjerterytmen har stabiliserer 

seg. Den korte pausen for å sjekke 

sirkulasjonen ett minutt etter hvert sjokk 

skal vise om det på dette tidspunktet 

bør gis medikamenter før man i så 

fall fortsetter med HLR i ytterligere to 

minutter, eller alternativt gå over til post-

resusciteringsbehandling hvis sjokket har 

gitt Return of Spontaneous Circulation 

(ROSC).  

Sirkulasjonssjekken ett minutt etter hvert 

sjokk skal maks. ta 10 sekunder og kan 

gjøres på to måter: 

a)

b) 

Erfaringene er at tre-minutters-sløyfer 

har fungert bra og er godt innarbeidet 

i Norge. Foreløpige resultater tyder 

på at man i Norge har minst like god 

overlevelse sammenlignet med andre 

land i Europa. Flere data som antakelig vil 

bekrefte dette forventes å bli publisert i 

nær framtid.     

NORSKE RETNINGSLINJER 
AVVIKER FRA EUROPEISKE - 
Les hvorfor
I samråd med de akuttmedisinske miljøene ved landets universitetssykehus, har NRR foretatt noen 
tilpasninger i forhold til ERCs retningslinjer. 

AV KJETIL SUNDE1 OG KRISTIAN LEXOW2

1  PROF.DR.MED., LEDER NRRS ARBEIDSGRUPPE FOR AHLR, NESTLEDER ERCS ARBEIDSGRUPPE FOR AHLR, MEDLEM I ALS-KOMITÉEN I ILCOR 

2 OVERLEGE, LEDER, NORSK RESUSCITASJONSRÅD - KRISTIAN.LEXOW@LYSE.NET

ved at man palperer halspulsåren    

samtidig som man ser på scopet.          

Hvis scopet viser asystole eller 

fortsatt ventrikkelflimmer, har sjokket 

ikke gitt ønsket resultat, og man skal 

gi medikamenter og fortsette HLR.  

Hvis scopet viser en ”organisert 

rytme” vil pulsføling på halsen 

avgjøre om dette er PEA eller om 

sjokket har gitt en pulsgivende rytme. 

Forutsatt at brystkompresjonene 

er av god kvalitet før og etter 

denne korte pausen, vil denne 

korte kompresjonspausen gi 

liten påvirkning av den totale 

sirkulasjonen.

ved at man måler endetidal CO2 

(ETCO2).  En rask stigning i ETCO2 

er et sikkert tegn på at pas. har fått 

egensirkulasjon (ROSC). 

Denne metoden anbefales hvis 

pasienten er intubert, fordi man 

da helt kan unngå pausen i 

kompresjonene for sirkulasjonssjekk.   
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ANBEFALT TIDSPUNKT 
FOR Å GI ADRENALIN VED 
SJOKKBAR RYTME?  

ERC anbefaler at man vurderer å gi den 

første dosen adrenalin rett etter det tredje 

mislykkede sjokket (i en to-minutters-

sløyfe) - og deretter rett etter alle senere 

sjokk som ikke gir ROSC1.

NRR anbefaler fortsatt at man vurderer å 

gi den første dosen adrenalin ett minutt 

etter det andre mislykkede sjokket (i 

en tre-minutters-sløyfe)- og deretter ett 

minutt etter alle senere sjokk som ikke gir 

ROSC2.

Begrunnelse 

Ved å vente med å gi adrenalin til ett 

minutt etter sjokket, og så la det virke 

i kroppen under pågående HLR de 

neste to minuttene, oppnås maksimal 

konsentrasjon og effekt av adrenalinet 

under pågående HLR.  Hvis det neste 

sjokket skulle gi pulsgivende rytme 

(ROSC), er konsentrasjonen av adrenalin 

allerede fallende på grunn av stoffets 

korte halveringstid, og gir derfor ikke så 

sterke bivirkninger.     

Motforestillingene mot å gi adrenalin rett 

etter et sjokk (slik ERC anbefaler) er: 

-

 

  - 

  -

KONKLUSJON 
NRR mener de norske tilpasningene 

av retningslinjene er faglig forsvarlige 

og vel begrunnet. Allerede ved 

guidelinesrevisjonen i 2005/2006 ble 

disse tilpasningene og argumentasjonen 

bak dem lagt fram for ledende eksperter 

i ERC som aksepterte den faglige 

begrunnelsen2.  Også i forbindelse med 

guidelinesrevisjon i 2010 ble ledende 

eksperter i ILCORs ALS-komité forelagt 

de norske synspunktene som også denne 

gangen ble vurdert som velfunderte. 

Artikkelen er tidligere trykket 

i Scandinavian Update Magazine 2011; 4(2): 48 

Serumkonsentrasjonen av adrenalin 

vil være høy på det tidspunktet 

hjertet evt. starter å slå etter 

sjokket.  Dette kan være svært 

uheldig, spesielt hvis det foreligger 

myokardischemi.  Det kan øke faren 

for nye farlige arytmier (VF/VT) og 

kan dessuten gi et skyhøyt blodtrykk 

med fare bl.a. for hjerneblødning.     

Adrenalinet gir ikke ønsket effekt før 

ut i neste sløyfe.

Administrering av adrenalin blir et 

konkurrerende tiltak som kan ta 

bort fokus fra ønsket og umiddelbar 

oppstart av brystkompresjoner rett 

etter sjokket.

Referanser...................
1.Deakin CD et al.  European 

Resuscitation Council Guidelines 

for Resuscitation 2010, Section 

4. Adult advanced life support.  

Resuscitation 2010; 81: 1305-1352. 

2.Lexow K, Sunde K. Why 

Norwegian 2005 guidelines differs 

slightly from the ERC guidelines. 

Resuscitation 2007; 72: 490-492 

3.Morrison LJ et al; on behalf of 

the Advanced Life Support Chapter 

Collaborators. Part 8: advanced 

life support: 2010 International 

Consensus on Cardiopulmonary 

Resus-citation and Emergency 

Cardiovascular Care Science With 

Treatment Recommendations. 

Circulation. 2010; 122: S345–S421.



- 8 -

Min makker og jeg hadde vært i Oslo 

med pasient. Da vi kom inn på stasjonen, 

var vi eneste bil ledig, og det gikk ikke 

mange minuttene før vi fikk en akuttur.  

På skjermen i bilen, så vi at det var Turid 

vi skulle til.

Når man jobber på en ambulanse-

tjeneste i et lokalsamfunn, så er det ikke 

uvanlig at man rykker ut til personer 

man kjenner. Slik var det også her. 

Jeg skulle ut til bankkonsulenten min. 

Beskjeden om symptomer osv, var litt 

diffust, men vi skulle ta utgangspunkt i 

hjerteproblematikk.

Vi hadde kun kort avstand og kjøre til 

byggefeltet der Turid bor.

Da vi kom inn til Turid, så var hun uvel. 

Men likevel ved sine fulle fem.

Altså våken og klar.

Det jeg husker som det mest spesielle, 

var at hennes blinde sønn gråt og var 

redd mora hadde fått kreft: For det var 

noe man døde av, var hans oppfatning.

Vi beroliget ham med at dette var veldig 

usannsynlig. Forklarte så at vi skulle ta 

med mamman hans inn på soverommet 

for å ta noen prøver.. Sønnen ble rolig, 

og tok glad med seg en tilstedeværende 

kompis inn på gutterommet.

Turid var på sitt soverom, og vi skulle ta 

et såkalt prehospitalt EKG.

Dette er ei EKG-prøve som vi sender til 

nærmeste sykehus for å få klarhet i om 

det er f.eks tegn på hjerteinfarkt som det 

skal startes behandling på.

Etter en rask kikk på EKG-resultatet som 

skal sendes sykehuset for vurdering, så 

kan man ikke unngå å se at dette dreier 

seg om et hjerteinfarkt.

Uten å si dette direkte til Turid, så sender 

jeg min makker et blikk som gjør at han 

forstår han skal gå ut i ambulansen 

å begynne klargjøring av behandling.

samtidig skal jeg skynde meg å få 

resultatet over til sykehuset, slik at vi får 

klarsignal på behandlig.

Idet jeg driver med tasting på EKG-

maskinen så sier den ”sjekk pasient”. 

Dette er noe den automatisk sier hvis det 

skjer forandring i hjerteaktiviteten..

Ser bort på Turid akkurat idet hun gisper, 

vrenger med øynene og blir blå i huden. 

Hjertestans!!

Nå dør ho

Samtidig som prosedyre med å koble på 

såkalt sjokkpads ble gjort, så rekker man 

å tenke.

Min tanke var faktisk: ”F…., nå dør hun. 

Åssen i alle dager skal vi fortelle sønnen i 

naborommet at ho er død.

For ham, så er vi jo der 

for at ho skal bli bedre, og 

ikke borte for alltid!! 

Og hvordan skal det gå med ham nå…”  

Kanskje urasjonellt å tenke slik, men det 

var disse tankene som for gjennom hodet 

i løpet av det første sekundet.

Heldigvis så begynte Turids hjerte 

å slå igjen etter første sjokk med 

hjertestarteren. 

Akkurat da kommer også makkeren min 

inn i rommet.  Turid er ennå bevisstløs, 

men hjertet slår og hun puster selv etter 

få sekunder..

Fra dette punktet så er det 
”rutineprosedyrer” med lege til stedet, 

telefonisk kontakt med sykehus m.m.  

Vi får Turid inn i ambulansen, og starter 

transport for å møte luftambulansen.  

Akkurat i det øyeblikket hun blir trillet 

inn i luftambulansen, så kommer hun til 

bevissthet igjen.

Yngve Svingen Her viser han frem noe av utstyret han 

“Gla du lever mamma”.. fortsettelse fra side 5

En av ambulansearbeiderne på stedet, Yngve Svingen, forteller:

“Da vi kom inn til Turid, så var hun uvel. 
Men likevel ved sine fulle fem..           
Altså våken og klar.. “
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Sykepleie for 
Primærhelsetjenesten
Nytt denne gangen, en hel side 
med treningsutstyr og øvelses 
dukker spesielt egnet for 
sykeplere.

Førstehjelpsdukker
Til  gjenopplivnings kurs og 
trening, katastrofeøvelser og 
vannredning. I alle prisklasser.

Kurs bøker og annen 
fag litteratur
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 rokering.

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

Hode- og nakkebe-
skyttelse. 
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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Laerdal-Hjertevakten 
Et historisk samarbeid utvides

Laerdal Medical A/S og Hjertevakten A/S har hatt et aktivt 
samarbeid gjennom mange år. 
Vår felles ambisjon er å styrke beredskapen mot unødvendig 
død i befolkningen. Akutt hjertesykdom er den hyppigste  
dødsårsaken. Derfor ønsker vi at de fleste som opplever  
uventet hjertestans, skal få grunnleggende gjenopplivning så 
tidlig at sjansen til å overleve ennå er god.  

Det betyr ifølge moderne medisinsk innsikt
- livsbevarende hjerte-lungeredning (HLR) umiddelbart, og
- livreddende behandling med hjertestarter innen få minutter

Laerdal Medical er verdensledende innen utvikling, produksjon 
og markedsføring av øvingsdukker, læreprogrammer og  
behandlingsutstyr til gjenopplivning.
Hjertevakten har lang erfaring i bruk og salg av læremidler  
og hjertestartere. 
Hjertevakten vil nå ha et større fokus på de basale produkter 
fra Laerdal,og vil være Laerdals hoveddistributør i Norge av 
basale læreprogrammer, treningsdukker og behandlingsutstyr. 
Dette vil være i nært samarbeid med Laerdals eksisterende 
salgstyrke/kundeservice. 

Vi ser fram til å kunne betjene både store og små kunder 
enda mer effektivt. 



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,-

Nytt
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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
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Førstehjelp ved personskader i industrien
Når en alvorlig personskade oppstår, teller hvert sekund. Desto bedre 
kompetansen er, desto tryggere er du på at den jobben som gjøres er riktig. 
Førstehjelp kan man aldri bli godt nok utlært i, derfor er det alltid bra med 
ny kunnskap.
Dessverre forekommer det en del skader i industrien som er alvorlige og en 
del skader skjer hyppig. Derfor har NSO utarbeidet et faghefte innen førstehjelp, 
da vi vet at beredskapen i en del virksomheter har en utfordring på dette feltet. 
Utfordringen er å kunne få god nok kompetanse til å gi den førstehjelpen 
som er nødvendig med dagens tilgjengelige litteratur.
                 Pris kr. 150,-
Spar kr. 300,-
Introduksjons pakke på 15 hefter  kr. 1 950,-

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. 66,- per stk., 3 - 10 stk. kr. 56,- per stk. 
11 - 50 stk. kr. 46,- per stk, 51 - 200 stk. kr- 36,- per 
stk. 201 - stk. kr. 30,- per stk.

Instruktørhåndbok kr. 122,- 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 77,- per stk., 3 - 10 stk. kr. 65,- per stk. 
11 - 50 stk. kr. 55,- per stk., 51 - 200 stk. kr. 45,- per 
stk. 201 - stk. kr. 41,- per stk.

Instruktørhåndbok kr. 122,-

Norsk grunnkurs i bruk av 
halvautomatisk hjertestarter

Prisen avhenger av hvor mange du kjøper:  
1 - 10 stk. kr. 104,- per stk. 11 - 30 stk. kr. 88,- per 
stk. 31 - 100 stk. kr. 78,- per stk., 101 - 300 stk kr. 
67,- per stk. 301 - stk. kr. 61,- per stk.

Instruktørhåndbok kr. 122,- 

Hovedinstruktørhåndbok 
kr. 122,- 

Norsk grunnkurs i
Avansert hjerte - 
lungeredning.

For helsepersonell. Ansvarlig for faglig 
innhold: NRR
Prisen avhenger av hvor mange du kjøper: 
1 - 10 stk. kr. 124,- per stk. 11 - 30 stk. kr. 107,- per 
stk. 31 - 100 stk. kr. 97,- per stk. 101 - 300 stk. kr. 
87,- per stk. 301 - stk. kr. 81,- per stk.

Kursleder håndbok kr. 153,-

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

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 vir-
kningen. Vi vurderer kommunikasjonen 
rundt en øvelse og evalueringen i etter-
kant. Boken kan leses fra perm til perm 
eller brukes som oppslagsbok.  Boken er 
aktuell for ledere, redningsetater, kom-
muner, bedrifter, organisasjoner og bered-
skapsansvarlige.

Pris  Kr. 429,-

Kurshefter og faglitteratur

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

Kurshefte fra NSO.........................................................................................Beredskap...................................................
Nytt Ny
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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 (nå oppdatert  til 2010 guidelines)...............................................................................................................................

Plakater/plansjer 
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 ...................................................................................................................................................................

www.hjertevakten.no www.hjertevakten.no

Ny
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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 hjerterehabilitering. 
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

Når hjertet smerter
Pris 158,40

DVD tar for seg symptomer, diag-
nostikk, behandling, risikofaktorer, 
forebygging og kosthold

HLR på gravide, CD-
rom   kr. 202,- 

Sikkerhet ved bading 
i svømmehall og ute . 
     Pris  kr. 47,-

Diverse Alle priser oppgitt inkl mva................................................................................................................................................................

Pulse oximeter. Alle priser oppgitt eks mva...........................................................................................................................................

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev på mail?
I nyhetsbrevene vil du bli informert om det skjer noe nytt innen vårt felt.  
Men først og fremst får du gode tilbud.  Gå inn på vår nettbutikk og register deg i dag.

www.hjertevakten.no

Finger pulse oximeter

Nytt produkt; Finger Puls 
oximeter av meget god kvalitet til en 
fornuftig pris.          

     Pris kr. 1 200,-

Innersvingen 
Rockeringer 

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

Ny Ny Ny
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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

Kurs- og førstehjelpsutstyr 
Alle priser oppgitt eks mva

Førstehjelpspute  Klassiker i ny drakt. Pris kr. 240,-

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 innehold

www.hjertevakten.no

DHLR instruktørkurs:
Dato:  Sted:
   30. juni             Trondheim
   31. august            Løfallstrand
   8. september  Stavanger
   31. oktober          Oslo
   30. november  Bergen

DHLR hovedinstruktørkurs
Dato:  Sted:
   15. september  Stavanger

Instruktørkurs i
”Førstehjelp for deg som har omsorg for barn”
Dato:  Sted:
   16. september    Stavanger

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

Hjertevakten® som kursarrangør og kursformiddler:

Opplæring og sertifisering av hjertestarterbrukere 
 Etter retningslinjer fra Helsetilsynet og Norsk Resuscitasjonsråd.
Opplæring i hjerte-lungeredning, etter retningslinjer fra
 Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd. 
Førstehjelp
 Alle typer førstehjelpskurs. 
Livredningskurs
 Alle typer livredningskurs, og har spesialisert oss på kurs for lærere som 
 har svømmeundervisning og kurs for badevakter. 
30 minutters ”Team Building” med MiniAnne
 En spennende måte å lære livreddende førstehjelp på, med bedre 
 læringsresultater enn tradisjonelle kurs.

Instruktørkurs 2011
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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.  84,-

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. 787,-  
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   15.500,-

Den ideelle hjertestarteren for hjemmet, 
kontorlandskap og hotell

Dette er verdens mest solgte 
starter !

Heartstart FRx 18.900,- 

Den ideelle hjertestarteren for skipsfarten, 
i svømmehaller, og andre steder med stor 
fuktighet.

Treningsdefibrillatorer

•Heartstart trener   kr. 3.448,-
•Heartstart FRx trener  kr. 3.030,-
•Heartstart FR2 trener  kr. 4.240,-
Fjernkontroll til FR2 trener kr.    431,-

Bæreveske 
Til Heartstart   kr. 255,- 
Til Heartstart FR2  kr. 255,-
Til Heartstart FRx  kr. 428,-
Vanntett- og støtsikker koffert 
Passer til alle starterne     kr. 816,- 

Hjertestartere .....................................................................................................................................................................

Forbruksartikler....................................................   ............................................................................................................

Hjertestartere med tilleggsutstyr
Hjertestartere for alle miljøer

Batteri
Heartstart    kr. 1.617,-
Heartstart FRx   kr.  1.617,-
Heartstart FR2  kr. 1.510,-

Elektroder
Heartstart   kr. 632,-
Heartstart FRx   kr. 510,-
Heartstart FR2  kr. 263,-

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,-

Opprett en  
Hjertevakt konto
Med en Hjertevakt konto er 
det nå mulig for de aller fleste 
å gå til anskaffelse av en egen 

hjertestarter.
For bare 372,- eks mva per 
måned, får du en hjertestarter 
av typen Heartstart. 
Dette er en ideell hjertestarter 

for skoler, kontorlandskap, 
teatre, borettslag, hoteller og 
i private hjem.
Betingelsen er at du binder 
deg for 5 år. 

Abonner på en 
hjertestarter
Enklere kan det ikke bli
Abonner på en hjertestarter 
av typen Heartstart Frx. 

Som abonnent vil du til en 
hver tid ha en oppgradert 
hjertestarter. 
Dette ved at vi gjennomfører 
en årlig service på starteren, 
elektroder og batteri.

Dette inngår i abonnementet:
- Heartstart Frx
- Bæreveske til starteren
- Personlig hygienepakke    
- Årlig service.
- Hjertevakten® magasin.

Leasing´s ordninger..........................................................................................................................................................

Selvlysende PVC-skilt 
For markering av hjertestarter.

Skilt med rødt hjerte190 x 200mm kr. 115,-
Skilt grønt standard 190 x 190 mm kr. 115,-
Pilskilt 190 x 30 mm kr. 40,-
Pakke med 3 skilt og 2 pilskilt kr. 410,-  

Refleksvest 
Vær synlig på skadestedet  

  kr. 150,- 

Veggoppheng 
for hjertestarter   kr.    989,-

Veggskap 
AED veggskap, basis modell. Skapet er med alarm               kr. 2 356,-

Robust veggskap ed lyd- og lysalarm. Passer alle starterne  kr. 3.978, -

Tilleggsutstyr........................................................................................................................................................................ 

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.

www.hjertevakten.no
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2 av 3 dødsfall på arbeidsplasser i Norge 
skyldes hjertestans, kun 5 – 10% reddes. 

Om noen startet hjerte-lungeredning innen 
et minutt, samtidig med at en fikk på plass 
og gitt et elektrosjokk med en hjertestarter 
innen 3 minutter, ville sjansen for å overleve  
vært 75%. 

Gode rutiner for varsling internt og  eksternt.

De ansatte kan hjerte-luneredning (HLR). Da 
vil en straks kunne  komme i gang med livred-
dende førstehjelp om en kollega faller om.   

Det bør ikke ta mer enn 3 minutter, uansett  
hvor en er i bedriften, til hjertestarteren er på 
plass, og de har fått gitt pasienten det første 
elektrosjokket. 

Heartstart, er den mest solgte hjertestarteren i 
verden. Den er meget enkel i bruk og så snart 
du har startet  maskinen vil den guide deg 
gjennom bruken, med en vennlig stemme som 
forteller deg hva du må gjøre.

Hjertestarteren er alltid klar til bruk, og tester 
seg selv en gang i døgnet.

Husk at Heartstart vil ikke kunne 
gi sjokk til en pasient som ikke skal 
ha det.   

MiniAnne  er en personlig instruksjonspakke, 
med en egen treningsdukke og instruksjons- 
DVD til hver deltaker. 

Opplæringen i hjerte-lungeredning tar 30 
minutter, i tillegg er det 15 minutter i bruk av 
hjertestarter. Internasjonale studier har vist at 
du lærer minst like mye med dette konseptet 
som ved tradisjonelle kurs på 3 - 6 timer.  

Deltakerne tar med seg pakken hjem og kan 
lære opp resten av familie, og kan repetere 
kunnskapene når de vil.

Den komplette Hjertestarterpakken
Alt dette får du for  kr. 24 000,- 

Pakkeprisen inkluderer:

•   Hjertestarter av   
       typen Heartstart

•   10 komplette     
       MiniAnne 
       opplæringspakker

•   Veggskap med alarm

•   Ett års serviceavtale

Problemet            Løsningen        Hjertestarteren      Opplæringen

Overlevelse uten intern hjerteberedskap

Overlevelse med en god intern beredskap

Prisen er oppgitt eks mva


