
Hvert liv tæller 
Kampagne pakke 

Hjertepakke guld er pakken for dig, som ønsker at have en hjertestarter hængende 
udendørs, som du er sikker på altid fungerer. 

Vi kommer og monterer din hjertepakke guld, og overholder service på 
hjertestarteren gennem en serviceaftale. 

Pakken omfatter: 

 Hjerteskab guld 

 Hjertestarter 

 Serviceaftale 

 24/7 digital overvågning 

 24/7 hotline 

Hjerteskab guld: 
Hjertepakken guld leveres med HeartmAEDs guld hjerteskab, hvor du sikrer, at din 
hjertestarter altid virker, da der medfølger 24/7 digital overvågning. Skabet er CE-
mærket og produceret i kvalitetsdesign i rustfrit stål, hvorfor det kan placeres i alle 
miljøer. 

 Modstandsdygtig mod graffiti 

 LED lys i skab 

 Lydalarm ved fejl 

 Ventilation og isolering  

 Frost og fugtfrit design  

Hjertestarter: 
HeartmAEDs udvalgte hjertestarter SP1 Universal medfølger i hjertepakken. Det er 
en driftssikker og brugervenlig hjertestarter. Hjertestarteren er semiautomatisk og 
en stemme guider dig gennem hele processen. Let at skifte tilstand fra voksen til 
barn. Dataudskrift er nemt at udtrække og den lagrer op til fem redningsforsøg. 
Hjertestarteren udfører selvtests. 

 

 



Serviceaftale: 
HeartmAEDs serviceaftale betyder, at vi kommer og sørger for, at din hjertestarter 
vedligeholdes efter producentens anvisninger. 

Overvågning: 
Overvågningen udføres af kontrolcentralen, som vil kontakte dig, hvis alarmer 
opstår, så problemet kan afhjælpes. Det overvåges 

 Om skabet har været åbnet 

 Om temperaturen i skabet er korrekt, så det ikke nedsætter batterilevetiden 
på hjertestarteren (temperaturalarm) 

 Om hjertestarteren fjernes fra skabet 

 Om forbindelsen til skabet fungerer 

 Om der opstår strømsvigt og batteriet i skabet aktiveres 

 

Inkl. AED hjertestarter 

449 kr. pr. md (Kampagnepris) 

Tekniske specifikationer 

Overvågning: 
Overvågningen udføres af kontrolcentralen, som vil kontakte dig, hvis alarmer opstår, så 
problemet kan afhjælpes. Det overvåges 

 Om skabet har været åbnet 

 Om temperaturen i skabet er korrekt, så det ikke nedsætter batterilevetiden på 
hjertestarteren (temperaturalarm) 

 Om hjertestarteren fjernes fra skabet 

 Om forbindelsen til skabet fungerer 

 Om der opstår strømsvigt og batteriet i skabet aktiveres 

 

HUSK at registrerer din hjertestarter, så den er synlig for alle borgere og de 
sundhedsfaglige medarbejdere på 1-1-2, der skal guide til den, så flere kan overleve et 
hjertestop. Dette gøres påwww.hjertestarter.dk 

 


