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Defibrillering er enkelt, hjertemassage er den svære del...

70% af al førstehjælp bliver udført utilstræk-
keligt - uanset om der er tale om en alm. 
person eller en professionel redder.

HeartSine kommer nu med en løsning på det 
problem: HeartSine samaritan PAD med CPR 
Advisor model 500P. 

CPR står for Cardio (hjerte) Pulmonary 
(lunge) Resuscitation som er en kombination 
af at presse på hjertet for at cirkulere blod 
til alle de vitale organer og at puste luft ind i 
patienten for at give ilt. Der er blevet forsket 
meget i, hvilken metode der er den bedste 
til at genoplive patienten, og resultaterne  er 
nu indeholdt i funktionaliteten i HeartSine® 
PAD500P.

The HeartSine® PAD500P bruger et Impedans 
Kardiogram (ICG) til at vurdere kvaliteten 
af hjertemassagen - er trykket hurtigt nok? 
Hårdt nok? Impedans Kardiogrammet (ICG) 
måler impedansændringer i blodvolumen 
i brystkassen.  Da blodets hastighed er relate-
ret til, hvor hurtigt og hårdt der bliver trykket 
under hjertemassagen, kan PAD500P guide 
dig - f.eks. betyder "tryk hurtigere, godt tryk" 
at der skal trykkes hurtigere, men presset er 
godt. 
"Tryk hårdere" betyder således, at der er 
brug for mere pres, før du behøver at tænke 
på hastigheden.  Målet er, at de grønne 
indikatorer lyser under hjertemassage med 
beskeden "godt tryk". Klikket hjælper dig 
med at holde styr på tiden.
 

Hvis god førstehjælp overhovedet skal 
opnås, er det meget vigtigt, at elektro-
derne og hænderne placeres korrekt. 
Apparatet kan ikke eliminere behovet for 
undervisning i førstehjælp. Elektroderne 
placeres henholdsvis i lige linie under den 
venstre arm under ribbenene samt ved 
sternum over selve hjertet. Hænderne 
lægges oven på hinanden med to fingre 
placeret over bunden af ribbenenes midte. 
Hænderne må ikke røre elektroderne. Der-
for anbefaler HeartSine® kraftigt, at du tager 
et kort kursus i førstehjælp.
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