
Civilförsvarsförbundet  

Civilförsvarsförbundet arbetar på frivillig och 
ideell grund för att skapa medvetenhet om 
de hot och risker som finns i vardagen. Vi 
arbetar också för att förbättra förmågan att 
klara kriser i samhället. Detta gör vi genom 
att utbilda, informera, hjälpa och skapa 
opinion. När ni väljer oss, bidrar ni samtidigt 
till att stödja vår samhällsnyttiga verksamhet.

För information kontakta:
Civilförsvarsförbundet
Box 2034
169 02 Solna
www.civil.se
E-post: info@civil.se
Tfn: 08 629 63 60

Läs mer om Hjärta att
hjälpa på civil.se/hjarta

1 Kontrollera medvetandet
Kontrollera medvetande 
och andning. Kalla på 
hjälp och ring 112.

2 Starta hjärt-lungräddning 
Hjärt-lungräddning  
startas medan  
hjärtstartaren hämtas.

3 Starta hjärtstartaren 
Följ hjärtstartarens 
instruktioner.

4 Anslut elektroderna 
Avlägsna kläder och  
anslut elektroderna  
enlig anvisningarna.

5 Defibrillering
Tryck på den blinkande 
knappen om du upp-
manas till detta.  
Rör inte personen.

6 Följ instruktionen
Följ instruktionerna till 
ambulans anländer.

Så används hjärtstartaren
ZOLL AED Plus hjärtstartare är enkel att använda och 
vägleder livräddaren genom hela behandlingsförloppet.

Hjärta att hjälpa
Största non-profit kampanjen för  
ett hjärtsäkrare Sverige
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Hjärta att hjälpa
Varje timme drabbas någon i Sverige av plötsligt 
hjärtstopp. Snabb och korrekt insats inom de första 
minuterna är helt avgörande. Chansen att överleva 
minskar med 10 procent för varje minut som går, utan 
att hjälp ges till den drabbade. Hjärt-lungräddning  
är den viktigaste initiala hjälpen, men det är bara  
en hjärtstartare som kan återstarta ett hjärta som 
stannat. Hjärt-lungräddning upprätthåller bara liv.

I Sverige överlever endast cirka 5 procent av alla  
dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp. I de fall 
hjärtstartare används av allmänheten i Sverige, är 
chansen att överleva 70 procent.

ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartaren med inbyggd 
REAL CPR Help, som mäter och registrerar hur du 
utför bröstkompressionerna, och som samtidigt ger 
dig återkoppling i realtid så att du kan ge optimal 
behandling. Du vägleds med hjälp av röstinstruktioner, 
bilder, textmeddelanden så att du kan hjälpa den 
drabbade på ett effektivt och säkert sätt.

Civilförsvarsförbundet har valt att samarbeta med 
ZOLL AED Plus hjärtstartare, med syfte att få ut  
fler hjärtstartare och därmed ökad chans för fler 
räddade liv.

Det kan drabba alla
Hjärtstopp kan drabba människor i alla åldersgrupper, 
men risken stiger med åldern. Ofta inträffar hjärtstoppet 
plötsligt och oväntat.

27-årig man räddad av AED Plus hjärtstartare
27 juli 2012 är en dag som Morten Berthelsen aldrig 
kommer att glömma. Morten var på semester på den 
danska ön Bornholm. Där var han ute och löptränade 
när han plötsligt drabbades av hjärtstopp. Folk i närhe-
ten startade omedelbart HLR, medan två tyska turister 
hämtade närmaste hjärtstartare som fanns i den lokala 
matbutiken. Med effektiv HLR och en elstöt (defibrille-
ring) med hjärtstartaren, räddades livet på Morten.

Det är nästan helt säkert att utan HLR och elstöt från 
hjärtstartaren, hade Morten inte levt idag.

Hjärtstartare ZOLL AED Plus  
inklusive utbildning

Hjärtstartaren levereras komplett med lock som 
underlättar fria luftvägar. Batteripack, elektrod med 
HLR-sensor, väska, hjärtstartardekal, förpackning med 
sax, rakhyvel, munskydd, handskar, absorberande 
torrduk, spritsudd samt bruksanvisning.

Civilförsvarsförbundets välrenommerade och enga-
gerade instruktörer kommer och håller utbildningen 
på plats i era lokaler, som bör vara utrustad med 
dataprojektor alternativt dvd. Vi finns representerade 
på flertalet orter i landet.

En utbildningscheck avseende ett utbildningstillfälle 
per hjärtstartare medföljer. Välj något av följande  
två alternativ.

Hjärtstartaren inklusive utbildningen  
”Vuxen-HLR med hjärtstartare” 
Art.nr: 1213

Ger kunskap effektiv hjärt-lungräddning samt infor-
mation om hjärtstartare. Riktlinjer från Svenska rådet 
för hjärt-lungräddning tillämpas. Inga förkunskaper 
krävs. Kurslängd: 1,5 timme, max 20 deltagare.  

Hjärtstartaren inklusive utbildningen ”Första hjälpen”
Art.nr: 1214

Ger kunskap om hur man kan hjälpa vid akuta sjuk- 
domstillstånd eller olycka, till dess att professionell 
hjälp anländer, inkl. vuxen-HLR. Svenska första 
hjälpen-rådets riktlinjer tillämpas. Inga förkunskaper 
krävs. Kurslängd: 4,5 timmar, max 12 deltagare. 

Under ett löpträningspass drabbades Morten Berthelsen av hjärt-
stopp. Hjärt-lungräddning (HLR) och elstöt från hjärtstartaren ZOLL 
AED Plus, räddade hans liv.
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