
AED7000:lla
Pelasta henkiä  

Esittelyssä maailman yksinkertaisin AED-laite, 
suunniteltu helppokäyttöiseksi kaikille.

Kenen hengen AED7000:si pelastaa?



Pelasta Jonkun 
Henki Tänään

Sydänkohtaukset ovat yksi johtavimmista kuolinsyistä maailmassa.

Totuus on, että VOIT pelastaa sydänkohtauksen saaneen hengen — mutta kyseisessä 
tilanteessa hoi-don nopeus on kriittistä.

Jos joudut odottamaan ambulanssin saapumista jopa 15 minuuttia, voi olla jo liian myöhäistä.

Defibrillaattorin käyttö 3 minuutin sisällä sydämen pysähdyksestä voi kuitenkin johtaa jopa 70% 
selviyty-mismahdollisuuteen!

Defibrillaattorit (AED:t) lähettävät vahvan sähköimpulssin kehon läpi, auttaen uhrin sydäntä 
käynnisty-mään ja pumppaamaan jälleen verta.

AED7000:ta voidaan käyttää 8-vuotiaisiin lapsiin ja tätä vanhempiin. Nuoremmille lapsille (iät 
1-8 vuotta) tarvitset ainoastaan erityiset lapsille tarkoitetut defibrillaattorityynyt matalaenergisiin 
iskuihin.

IP-luokitus 54 tarkoittaa, että laite kestää pölyä ja kosteutta, mutta sitä ei tule upottaa veteen.

Miten pelastaisit jonkun hengen työpaikallasi tai perheessä?

AED7000-laite kotonasi tai toimistollasi voi pelastaa jonkun hengen... tai joku voi pelastaa 
sinun.

AED:t ja Hoidon Nopeus



Useimmat AED:t on suunniteltu käytettäväksi lääkintäammattilaisille, jotka tietävät tarkalleen 
mitä tekevät…vaikka useimpia AED-laitteita käyttävät tavalliset ihmiset kotona tai työpaikalla.

Siksi suunnittelimme AED7000:n helpoksi ja yksinkertaiseksi kenen tahansa käytettäväksi.

Se on kevyt (noin 2 kg) ja siinä on vain 2 painiketta: ON/OFF ja SHOCK.

Kun olet käynnistänyt sen, ääni antaa sinulle tarkat ohjeet mitä tehdä seuraavaksi, jotta sen 
oikeaoppi-nen käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista.

AED7000 on puoliautomaattinen defibrillaattori, eli se on erittäin turvallinen käyttää — myös 
maallikon toimesta.

Ennen iskua AED7000 analysoi uhrin sydämenrytmin. Se lähettää iskun ainoastaan, jos uhri 
todella tarvitsee sitä, joten iskun antaminen vahingossa on mahdotonta.

Suunniteltu Helppoon Käyttöön

Jokaisen AED7000:n mukana tulee:

AED7000 yksikkö

Kantolaukku

1 pari defibrillaattorin 

elektrodeja

Ensiapusetti (sakset, partaterä, suusuoja 

puhaltamista varten, pieni pyyhe, laastareita)

Seinäkiinnityssetti

8 vuoden takuu

Erottuu Turvallisuudellaan 
Joukosta



Yrityksen nimi: Esiaputarvike.fi:n omistaa: HLR-Hjälpen Stockholm AB

Katuosoite: Teollisuustie 9, 04300 Tuusula

Puhelinnumero: 09 4245 5907

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@ensiaputarvike.fi

Verkkosivusto: https://ensiaputarvike.fi/

Palvelusopimus
Tilaa meiltä palvelusopimus ja sinun ei enää tarvitse huolehtia siitä, onko AED-varustus toim-iva, 
kun sitä tarvitaan kriittisesti.

Voit keskittyä ensisijaiseen yritystoimintaasi, ja antaa asiantuntijoiden huolehtia defib-rillaattorin 
ylläpidosta.

Lisätietoja https://ensiaputarvike.fi/fi/defibrillaattorit/lifetek-aed7000/aed7000-palvelusopimus-0/

Miten Hankit 
AED7000:n



Henkien pelastamista, 
Yksi AED Kerrallaan

Sydänkohtauksen sattuessa sinulla on vain noin 3 paniikintäytteistä minuuttia saada uhrin sydän 
lyömään jälleen.

Se, mitä teet noiden 3 minuutin aikana, voi määrittää selviääkö uhri vai ei.

Epäröinti voi maksaa uhrin hengen.

Onneksi AED7000:n ansiosta sinun ei tarvitse pohtia mitään kriittisellä hetkellä.

Käynnistä se, ja koneen ääni kertoo sinulle tarkalleen mitä sinun tulee tehdä.

Se on 100% turvallinen kaikkien käytettäväksi.

Sydänkohtauksia tapahtuu kaukana sairaaloista joka tunti.

Oletko valmistautunut?


