HJARTASTARTARIN, SUM EIN
OG HVØR KANN NÝTA, HVAR
TAÐ SKAL VERA

KEYP EIN HJARTASTARTARA
Tað er umráðandi at vera kvikur í vendingini, um onkur fær
hjartasteðg, tí eigur tú at hugsa um at fáa tær ein CardiAid
hjartastartara.
Hann er sera lættur at brúka, og vit kunnu vissa teg um,
at hann altíð virkar! Hevur hetta tín áhuga?
Set teg í samband við Magna Magnussen á telefon 351288 ella
mm@lm.fo

Hvør av hesum báðum AED nøktar tín tørv?
CardiAid CT0207RF
Sjálvvirkandi
Tú skalt ikki klikkja á nakran
knøtt fyri at geva stoyt
Tað verður gjørt av sær sjálvum!

CardiAid CT0207RS
Hálv-sjálvvirkandi:
Knøtturin lýsir, tá ið
hjartastartarin sigur frá at
tíð er at geva stoyt.
Tað ber ikki til at fara skeivur.

Tænastuavtalan:
Vit bjóða viðskiftafólkum okkara ta bestu tænastuavtaluna
Tá ert tú heilt tryggur, at hjartastartarin verður røktur. Tá veitst tú, at hjartastartarin virkar best møguligt,
tá ið tað brádliga snýr seg um at bjarga lívi.
Tí mæla vit tær til at melda til tænastuavtaluna beinanvegin, tá ið tú keypir ein CardiAid hjartastartara.

CARDIAID HJARTASTARTARI
KEYP

Í tí ósannlíka førinum at feilur er í, ávarar hjartastartarin teg við einum ávaringarljóði
saman við reyðum blunkljósi. Set teg í samband við LM Electric viðskiftatænastuna,
og vit útvega nýggjan hjartastrara innan fyri eitt samdøgur.
Vilt tú bjarga tínum egna lívi, tí hjá starvsfelaganum, viðskiftafólki ella vitjandi?
Tað kanst tú, fært tú tær ein CardiAid hjartastartara frá LM Electric. Okkara dygdargóðu
hjartastartarar hava týskir verkfrøðingar gjørt.
CardiAid er ein ógvuliga brúkaravinaligur hjartastartari, gjørdur til at hjálpa í
lívshóttandi støðu. Hann er lættur at brúka og tendrar av sær sjálvum, tá ið tú
letur lokið upp, og hann vegleiðir teg við rødd og tekningum, sum lýsa upp.

Eftirlitsmillumbil
Okkara tænastutøkningar, sum eru
útbúnir og góðkendir, hava eftirlit við og
góðkenna hjartastartaran 24. hvønn
mánað;
Høvuðsbattarí verður skift
Eykabattarí verður skift
Elektrodurnar verða skiftar
Hjartastartarin verður dagførdur
Stoytkraftin verður máld við at simulera
ein hjartasteðg
Ritbúnaður verður kannaður
dagførdur, er tað neyðugt

Tá ið hjartastartarin er brúktur
Vit lesa EKG-dátur hjá sjúklinginum
og geva fegin sjúklinginum ella
heilsuveitaranum EKG-dáturnar
Hjartastartarin verður gjørdur klárur
til nýtslu aftur innan fyri 24 tímar
Vit seta nýtt battarí í hjartastartaran
Vit skifta elektrodurnar
Møgulig brek rætta vit

og

Alment eftirlit fyri annan skaða ella
eitthvørt, ið ikki hevur virkað
Eftir at tænastutøkningurin hevur
kannað alt, fær tín CardiAid eitt
dagført “Góðskukannað og staðið”
klistrimerki
Kanningarfrágreiðingin verður goymd
fyri teg í okkara fyrisiting sum
góðskuváttan
Byrja við at kenna teg tryggan í dag!
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