
Leder vägen
till att rädda liv

  Philips HS1

  Philips FRx

Hjärtåterupplivning



Philips FRx defibrillatorn beter sig som din personliga handledare och

vägleder dig genom processen att behandla en människa med plötsligt

hjärtstillestånd.

FRX vägleder i realtid med enkla, stegvisa röstkommandon och HLR-

rådgivning.

Philips FRx leder hjälparen genom en enkel stegvis process med tydliga

och anpassade röstinstruktioner. Apparaten kan friktionsfritt anpassa sig

till hjälparens expertisnivå, vilket tillåter även den mest oerfarna

hjälparen att rädda liv i en nödsituation.

SIDA VID SIDA, STEG FÖR STEG:

Designad för den vanliga människan i det ovanliga ögonblicket



SPARA TID. RÄDDA

LIV:
Snabba elstötar för att förbättra

behandlingsresultatet

Europeiska återupplivningsrådet

rekommenderar att man aldrig

avbryter HLR för mer än 10

sekunder

(återupplivningsriktlinjerna). Med

en tid till strömstöt som är bara 8

sekunder, är Philips FRx bland

de snabbaste att tillge

elstötbehandling efter HLR-

perioder.

PERSONLIG

BEHANDLING
För förbättrade resultat för varje

patient

FRx kontrollerar automatiskt att en

elstöt är nödvändig och att den rätta,

personliga behandlingen är given

före man kan tillge en elstöt.

 

Om man installerar SMART Pads

Cartridge för spädbarn/barn,

kommer defibrillatorn att

automatiskt anpassa sig till en lägre

energinivå och anpassa

vägledningsinstruktionerna enligt

HLR hjälp åt barn.



RUGGED (IP55) OCH PÅLITLIG
Redo att användas då du behöver den

FRx är robust och tål även hårdhänt hantering, extrema temperaturer

och dammiga eller våta miljöer. Rigorös testande inkluderar belastning

upp till 500 kg (1100 lbs.), och fall från 1,22 m (4 ft.).

Denna defibrillator med lågt underhåll är enkel, pålitlig och robust. 

Den utför mer än 85 självtester varje månad, varje vecka och dagligen

(inklusive att elektroderna fungerar korrekt). Om ett självtest misslyckas,

kvittrar apparater högljutt för att varna att den inte mera är

användningsduglig. Genom att trycka på den blå knappen, berättar

apparater vad du bör göra.

Dess omfattande självtestrutiner och höga varningar gör att du kan lita

på att Philips FRx alltid är redo att gå om det behövs.



För mer information om tekniska specifikationer eller för att köpa en Philips-defibrillator, ombeds

du kontakta MediStore AB, AED360's auktoriserade återförsäljare i Sverige.

Ring + 46 (8) 406 06 60 eller mejla oss på: info@medistore.se.

MediStore AB

Stormbyvägen 2-4

163 55 Spånga

Sverige

                                                                  https://medistore.se

PHILIPS LEDER HJÄRTSTARTARINDUSTRIN:
Innovation är ett varumärke för Philips – mer än 2 miljoner

hjärtstartare sålda runt världen

”Jag är stolt över vår långa och

framgångsrika historia gällande automatiska

hjärtstartare, även kända som AEDs, vilka har

hjälpt att rädda liv varje dag de senaste två

årtionden, långa och framgångsrika historia.

Idag, 3 juli 2019, har vi uppnått den otroliga

milstolpen av att ha sålt totalt två miljoner

defibrillatorer runtom i världen, och vi

kommer att fortsätta med vårt uppfinnande

och förse våra kunder med pålitlig,

lättanvänd, livräddande teknologi.

Frans Van Houten - CEO, Philips 

https://medistore.se/

