
DEFIBRILLATOR – HJERTESTARTER
MAKSIMAL SIKKERHED TIL LAVESTE 
PRIS!

Meget nem at betjene - ingen uddannelse 
påkræves

Ekstremt pålidelig efter mere end 10 års  
udvikling

Opfylder alle påkrævede godkendelser

Udfører automatisk daglige og månedlige 
selvtest.

Taske og tilbehør medfølger
Leveres med 6 års fabriksgaranti

(ekskl. elektroder og batteripakke)



Telefunken AED er meget nem at betjene og ingen uddannelse påkræves. 
Hjertestarteren fås i en semi -og en fuldautomatisk version, til en pris som er inden 
for alles rækkevidde. I EU dør omkring 1500 mennesker hver dag, som følge af 
et pludseligt hjertestop, det er over en halv million mennesker hvert år. I øjeblikket 
overlever kun 10 til 20% af ofrene et pludseligt hjertestop.
I 2020 vil op til 40 % af alle dødsfald være relateret til hjertesygdomme, du kan 
dog mindske risikoen for at det rammer dem du holder af. Med en AED fra Tele-

funken i nærheden forøges chancerne for at overleve hjertestop med op til 70%.

 
Hvad er pludseligt hjertestop?
Når nogen lider af pludseligt hjertestop, betyder det at hjertet ikke længere er i 
stand til at pumpe blod rundt i kroppen.
Pludseligt hjertestop er normalt forårsaget af accelereret hjerterytme, som kaldes 
ventrikelflimmer (VF).
Den eneste måde at få hjertet til at opnå sin normale rytme igen, er ved at give et 
elektrisk stød. Dette skal gives indenfor de første minutter efter at vedkommende 
har fået hjertestop. Efter kun 6 minutter kan alvorlig hjerneskade forekomme, 
og efter kun 10 minutter er chance for overlevelse ca.10 %. Den gennemsnitlige 

responstid for en ambulance er 10 til 15 minutter.

 
Hvorfor en AED?
En Automatisk Ekstern Defibrillator er en bærbar enhed, der analyserer personens 
hjerterytme og konstaterer, om et elektrisk stød kræves på grundlag af en meget 
kompleks algoritme. Under genoplivningsprocessen vil hjertestarteren bistå 
førstehjælperen med verbale og visuelle instruktioner. En AED yder bistand under 
både hjertemassage og mund-til-mund genoplivning. 

Hjertestarteren giver et regelmæssigt lydsignal under hjertemassage, for at sikre at 
Førstehjælperen opretholder en korrekt rytme. Telefunken AED leveres i en halv-
automatisk og en fuldautomatisk version. Den halvautomatiske version kræver at 
førstehjælperen trykker på stødknappen hvis et elektrisk stød er påkrævet. 
Den fuldautomatiske version kræver ingen indgriben af   første hjælperen hvis chok 
er påkrævet.

FREMSTILLET AF:
DefiTeq International B.V.
Mispelhoefstraat 31B
5651 GK Eindhoven Holland

www.defiteq.com
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TEKNISKE DATA 
Dimensioner: 220 x 275 x 85 mm

Vægt: 2,6 kg

Produkt klasse: IIb

BETJENING
Opbevarings temperatur: 0° C – + 50° C 

Tryk: 800 – 1060 hPa

Fugtighed: 0% – 95%

Beskyttelsesklasse mod vand og støv: IP 55

Standby tid for batterier: 3 år

Standby tid for elektroder: 3 år

Antal stød (med et nyt batteri): >200

Anvendt normer: EN 60601-1:2006, EN 60601-1-4:1996,
 EN 60601-1:2007, EN 60601-2-4:2003

Følsomhed og specificitet: Følsomhed > 90%, typ. 98%, 
Specificitet > 95%, typ. 96%, Asystole tærskel < ±80μV

Genoplivning protokol: ILCOR 2010

EKG analyse – automatisk EKG analyse inkluderer: Stød-
bare rytmer (VF, hurtig VT), Ikke-stødbar rytmer (asystole, 
NSR,osv.)

Impedans kontrol: Kontinuerlig Impedans måling,  
bevægelsesregistrering
respirator afsløring
Kontrol af elektrodekontakt 

Sprog: Hollandsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, 
dansk, svensk, norsk, russisk, mandarin kinisisk.

Kommunikations-interface: USB 2.0 interface (kun service)

Bruger grænseflade: Tre-knaps funktion ( Tænd, stød og 
informations knap ), LED  indikatorer for visning af  status
 i redningsforløbet.

Defibrillering  impuls: Bifasisk, strømbegrænset.

Maksimalt stød energi: Højeste energi 300J (patient 
impedans 75Ω), Laveste energi 200J (patient impedans 
100Ω)

HJERTESTARTER
AED


