Så er hjertestarteren installeret og klar til brug
Hjertestarteren er placeret på
FREDSKOVVEJ ØST 4 – på gavlen af skuret nær
vejen.
Hjertestarteren er oplyst (Grønt lys + spot) om
aftenen/natten. Den er desuden opvarmet,
når det er koldt, af hensyn til funktionsevnen
(batteriet).
Ved siden af hjertestarteren er placeret en let
forståelig vejledning, som ses herunder.

Det skal understreges, at
hjertestarteren ikke i sig
selv er livreddende, men
den giver en grundig
instruktion I DEN MEGET
VIGTIGE HLR (HjerteLunge Redning), og om
nødvendigt elektriske
stød, der kan igangsætte
et standset hjerte og
muliggør en livredning.
Alt sammen guidet højt og
omhyggeligt på dansk af
Hjertestarteren.
DU KAN IKKE GØRE
NOGET FORKERT
(OBS: Når du drejer det
grønne låg af, er der én lille
sort hyler til højre, der giver
signal fra sig. Tryk på den lille
grå knap oven på ”hyleren”,
så stopper det.)

Inde i den grønne
runde boks hænger
en orange taske. Når
den åbnes, ligger
hjertestarteren inde i
tasken – den ser
sådan ud. Lidt større
end en gammel stor
telefonbog.
Næste side
indeholder en lille
gennemgang af
knapperne på
apparatet.
Elektroderne ligger i en
lille skuffe i bunden af apparatet.
I et rum i låget på den orange taske ligger der en pose med bl.a. saks og
barbermaskine:
• Saksen til at klippe tøjet at overkroppen, hvis det ikke kan rives af
• Barbermaskinen til – om nødvendigt - at barbere hårene af patienten,
således, at elektroderne kan sidde fast og har en god forbindelse til
huden

Det er vigtigt at huske:
1. Undersøg patienten – vejrtrækning og udseende
2. Tilkald 1-1-2 og tilkald hjælpere
3. Iværksæt HLR = Hjerte-Lunge-Redning (Lær det..!)
4. Fremskaf Hjertestarteren – start den og følg instruktionerne.
Barber - om nødvendigt - de områder, som elektroderne skal
sidde på.

5. RØR IKKE PATIENTEN NÅR APPARATET SIGER DET – risiko for
kraftigt stød..!!!

6. Fortsæt til Professionel hjælp kommer til
7. Bring hjertestarteren tilbage til boksen.
8. Ring 24237955 og meddel, at hjertestarteren har været i brug,
så den hurtigst muligt kan få et frisk batteri, og nye elektroder.

Instruktionsvideoer:
2 gode og grundige Falck- instruktioner, samt en rigtig realistisk
video fra Solna i Stockholm – den ender godt, vil jeg skynde mig at
sige..!
https://www.youtube.com/watch?v=yCU3m8f5-Pk
https://www.youtube.com/watch?v=_b044R6tbuU
https://www.youtube.com/watch?v=ZXNQ_aUJu7A
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