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Højttaler reguleres 

automatisk 

Justerer som eneste på 

markedet selv lydstyrken i 

forhold til det omgivende 

miljø. Nem at høre 

instruktioner under støj og 

tumult! 

Stødknap 

Hjertestarteren er semiautomatisk.  

Ved hjertestop blinker knappen, og stød 

afgives ved tryk på knappen! 

SP1 har markedets hurtigste 

klargøringstid på mindre end 6 sekunder! 

Intelligente elektroder/pads 

Præ-installerede elektrode sparer 

uvurderlig tid når tiden er knap! 

De intelligente elektroder registrerer evt. 

manglende hjertemassage, og opfordrer 

til at dette straks påbegyndes/fortsættes.  

Holdbarhed på elektroder: Op til 3 år! 

Visuel instruktion 

Illustrationen ”Blinker” 

når hjertestarteren 

analyserer og informerer 

om at ”man ikke må røre 

patienten”! 

 

LED Display 

Ved eventuelle driftsforstyrrelser, 

blinker dioden og der afgives biptone 

Tænd/sluk knap 

Nem at starte hjertestarten 

ved tryk på den grønne 

knap. For at slukke, skal 

knappen holdes nede i 2 

sekunder. 

Visuel instruktion 

Illustrationen ”Blinker” rytmisk 

når der skal gives Hjerte-Lunge-

Redning. Sammen med tydelig 

metronom (taktlyd) gør denne 

funktion det nemt for 

førstehjælperne at yde den 

korrekte Hjerte-Lunge-Redning! 

Børne-/voksentilstand 

Som eneste på markedet, har SP1 

hurtig switch knap til omskiftning 

mellem børne- og voksen tilstand. 

Sparer uvurderlig tid når tiden er 

knap! 

Batteri 

Placering af batteri. 

Batteriet har en ”standby” 

tid på ca. 5 år, og en 

kapacitet til flere end 200 

stød! Kan arbejde uafbrudt i 

4 timer 

Display 

Digitalt display fortæller 

om batteri- og elektroders 

resterende levetid 

 

 

iPAD SP1 hjertestarteren 
Kåret som bedste hjertestarter på markedet af 

The British Heart Foundation 

Servicefri 

iPAD SP1 selvtester for batterispænding 

og elektronisk system hvert døgn. Ved 

driftsforstyrrelser kan årsag kortlægges 

ved tryk på ”I-knappen”. 

Altså ingen dyre servicebesøg! 

SD kort udlæsning 

Nemt og ligetil at udlæse hjertestarterens 

lagring af vigtig information til 

ambulance/læge/hospital ved udtagning af 

SD kort! 

SD kort er tilkøb! 

Bedre til at redde liv 

iPAD SP1 har den hurtigste 

klargøringstid, på typisk mindre 

end 6 sekunder fra analyse til stød 


