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Tack för att vi får förtroendet att offerera hjärtstartare till er.
HLR Konsulten Sverige AB marknadsför beprövade och användarvänliga hjärtstartare. Vi har även
lång och gedigen erfarenhet av att utbilda i hjärt-lungräddning och första hjälpen.
I offerten presenterar vi HeartStart FRx som är en mycket tålig och lättanvänd hjärtstartare, som
lämpar sig mycket bra för en verksamhet som er. Ni kan jämföra kostnad och fördelar med att köpa
respektive hyra hjärtstartare. Vi ger också pris på lämpliga tillbehör och möjliga utbildningsalternativ.
Är något otydligt i vår offert eller om ni har frågor så ber vi er att kontakta oss. Vi hoppas att ni ska
finna vårt erbjudande intressant.

Om HLR Konsulten
HLR Konsulten bedriver utbildning och försäljning inom hjärt-lungräddning, första hjälpen och
akutsjukvård sedan början av 90-talet, aktiebolaget bildades 2007. Vi arbetar kvalitetssäkrat och är
certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Vi finns i Solna med samarbetspartners över hela Sverige.
Vi är en av Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare. Våra kunder finns inom såväl professionell
akutsjukvård och räddningstjänst som inom myndigheter, handel och publika anläggningar, företag
inom olika branscher och bland privatpersoner.
Vi utbildar professionella livräddare, företag, organisationer och privatpersoner i hjärt- lungräddning
och i första hjälpen. Våra instruktörer är handplockade utifrån kompetens och alla har erfarenhet
från akutsjukvård eller räddningstjänst.
Förutom hjärtstartare med tillbehör erbjuder vi också ett brett sortiment inom första hjälpen och
akututrustning med snabba leveranser av förbrukningsartiklar och reservdelar från vårt lager i Solna.
Genom vår webbutik HLR-butiken.se är det möjligt att snabbt och enkelt beställa via internet.
HLR Konsulten är även en viktig aktör i det professionella nätverk som arbetar för kunskapsspridning
och för att fler hjärtstartare ska finnas i samhället, bland annat i samarbete med Södersjukhusets
Hjärtstoppsavdelning och Hjärt-Lungfonden. Vi är en samarbetspart i SALSA-projektet (Saving Lives in
the Stockholm Area) och har sedan starten 2004 varit sakkunniga inom utbildningsfrågor och
hjärtstartare, först till räddningstjänsten och SOS Alarm, och nu även till polisen. Vi är även en
samarbetspart i SMS-livräddare som drivs av Södersjukhuset och stöds av Hjärt-Lungfonden och
Karolinska Institutet. HLR Konsulten är också medlem i SIS tekniska kommitté som i september 2015
publicerade standarden ”Hjärtsäker zon, användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer
utanför sjukvården”. Vi är också samarbetspart och certifierad utbildare i projektet ”Hjärtsäkra
Sverige” som drivits av Hjärt-Lungfonden.
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Hjärtstartare
Vi erbjuder hjärtstartare som är marknadsledande och enligt vår erfarenhet de absolut bästa, med
dokumenterad kvalitet och vetenskapliga bevis på funktion och klinisk effekt.
Hjärtstartarna är CE-märkta samt godkända av FDA (motsvarigheten i USA till Läkemedelsverket) och
används över hela världen, av både företag, industrier och den professionella räddningstjänsten.

Om Philips HeartStart FRx
HeartStart är marknadens mest sålda
hjärtstartare tack vare sin användarvänlighet
och den är så gott som underhållsfri.
HeartStart FRx är en pålitlig hjärtstartare
som är lämplig i de flesta miljöer.
Robust
HeartStart FRx är byggd för att klara miljöer med särskilda krav, t ex flygplan, simhallar och
industrimiljöer. Den har IP-klassning 55 vilket, vilket innebär ett bra skydd mot damm/smuts och och
vatten. FRx klarar också en belastning upp till 250 kg samt fall mot ett betonggolv från en meter.
Användarvänlig
 Enkla och tydliga röstinstruktioner leder användaren genom analys och defibrillering.
 Tydliga och överskådliga bilder visar elektrodplacering
 Ett mycket tydligt (valbart) HLR-stöd leder användaren vid hjärt-lungräddning.
 Lätt, väger endast 1,6 kg med batteri och elektroder, vilket gör den enkel att bära med sig.
 Blinkande grön statusindikator visar att hjärtstartaren är klar att använda.
 Många ambulanser och räddningstjänster använder HeartStart kompatibel med HeartStart FRx.
Det kan spara livsviktig tid eftersom nya elektroder inte behöver fästas på personen utan de
befintliga kan snabbt kopplas till akutteamets utrustning.
Unikt tillbehör – barnnyckeln
HeartStart FRx kan utrustas med en barnnyckel. Med ett enkelt
handgrepp placeras nyckeln på avsedd plats i hjärtstartaren som
då anpassar såväl elchock som instruktioner för behandling av
barnhjärtan. Inga elektroder behöver bytas utan de befintliga
används, vilket sparar viktig tid.
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Minimerat underhåll
 Kräver minimialt med underhåll, genomför dagligen funktionstester av batteri, elektroder,
elektronik och programvara. Övriga viktiga funktioner testas vecko- och månadsvis.
 Larmar med lampa och ljud vid eventuella fel eller då elektrod/batteri behöver bytas.
 Batteri: Standard Lithium-batteri med garanterad standby-tid i minst fyra år.
 Elektroder med hållbarhet på 2 - 2,5 år
 Garantitid: 8 år
Levereras med:
1 batteri och 1 par defibrilleringselektroder för vuxna samt instruktionsbok.

Supportavtal hjärtstartare
HLR-Konsulten värnar om en långsiktig relation med våra kunder. Att ge bra service är viktigt för oss
och den service som ingår i supportavtalet är kostnadsfri. Ni betalar endast för artiklar ni beställer.
I supportavtalet ingår:
 telefonsupport under kontorstid som inkluderar handhavandefrågor, funktionshjälp,
installationsinstruktioner, råd om utbildning, återställningshandhavande efter användning samt
reservdelsfrågor.


att vi påminner när det är dags för underhållsbyte av elektroder och batteri, vi kontaktar er i god
tid före bäst-före datum för beställning.



snabba leveranser på förbrukningsartiklar i form av elektroder, batterier samt andra tillbehör. Vi
har alltid elektroder och batterier på lager för att kunna leverera omgående. Ni kan enkelt
beställa dessa produkter via vår hemsida www.hlr-butiken.se. Alternativt, e-post: order@hlrkonsulten.se, telefon: 08-28 70 50.

Garanti
HeartStart FRx har 8 års garanti. Elektroder 2 års garanti och batteri 4 år (i stand-by-läge). Övriga
tillbehör 1 års garanti.
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Offert: Köpa hjärtstartare
Supportavtal ingår.
Produkt

Antal

Listpris/st

Rabatt

Totalt SEK

Philips HeartStart FRx

1

15 663

-

15 663

Barnnyckel till HeartStart FRx

1

983

-

983

Väska för HeartStart FRx

1

1 215

100 %

0

D-HLR-kit

1

140

100 %

0

Skylt hjärtstartare

1

98

100 %

0

Skyddsskåp i plast med värme (-25 °C), larm

1

4 980

10 %

4 482

Summa totalt, exklusive moms:

21 128 SEK

Alternativa förvaringslösningar och tillbehör:
Förvaring / Tillbehör

Antal

Listpris

Laerdal väggskåp med larm och blixtljus

1

2 875

Väggskåp i vitt/gröntmetall, med larm

1

1 980

Skyddsskåp i plast, damm- och vattentätt, larm

1

3 480

Skyddsskåp i plast med värme (-25 °C), larm

1

4 980

Skyddsskåp i plast med värme (-45 °C), larm

1

5 980

Hårdväska till HeartStart FRx

1

2 681

Barnnyckel till HeartStart FRx

1

983

För beskrivning av tillbehör, se sista sidan.
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Offert: Hyra hjärtstartare
Hyresavtalen inkluderar alltid supportavtal. Underhållsbyte av elektroder och batteri ingår också
under hyresperioden.
I våra hyrpaket ingår två utbildningsplatser på kurs i Hjärt-lungräddning med hjärtstartare.
Utbildningen äger rum i HLR Konsultens lokaler i Solna på angivna datum för öppna kurser.
För kurser med fler deltagare och som äger rum i era egna lokaler, se Offert: Utbildning.

Pris/månad/hjärtstartare
48 månader

Hyresavtal* HeartStart FRx
HeartStart FRx, paket 1
Med bärväska, nödskylt och D-HLR-sats

348

HeartStart FRx, paket 2
Med bärväska, vägghållare transparent, nödskylt
och D-HLR-sats

359

HeartStart FRx, paket 3
Med bärväska, Laerdal väggskåp med valbart larm,
nödskylt och D-HLR-sats

398

Tillval Barnnyckel
Kan väljas till samtliga FRx-hyrpaket.

19

*Hyrestagaren äger rätt att betala mot faktura efter sedvanlig kreditprövning som görs av Siemens Finans. Den juridiska
äganderätten vid hyra ligger hos finansiären. Hyrestagaren åtar sig att försäkra utrustningen under nyttjandet. Siemens
Financial Services erbjuder en trygg försäkringslösning under hela kontraktstiden, speciellt anpassad för just hyra. Efter
avtalstiden har hyrestagaren möjlighet att byta till ny utrustning, förlänga avtalet eller lämna tillbaka utrustningen.
Moms tillkommer på ovanstående priser samt ev. administrativa avgifter från Siemens Finans.
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Utbildning - Våra populäraste utbildningar
Vi utbildar såväl professionella livräddare som företag och privatpersoner i hjärt- lungräddning och i
första hjälpen, allt enligt HLR Rådets riktlinjer. Våra instruktörer är handplockade utifrån kompetens
och alla har erfarenhet från akutsjukvård eller räddningstjänst. Varje kursdeltagare använder en egen
HLR-docka under kursen för optimal träning. Vi övar med övningshjärtstartare under realistiska
former. Kurserna innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Efter genomgången
kurs får deltagarna ett kompetenskort.
Våra kunder ger oss genomgående ett mycket gott betyg i de kursutvärderingar vi gör.

HLR med hjärtstartare
Ger grundläggande kunskap i hjärt-lungräddning och hur man använder
en hjärtstartare. Vi går igenom och övar varje moment i ”Kedjan som
räddar liv”. Varje deltagare får öva med hjärtstartaren i olika scenarion.
Vi lär oss även att behandla personer med luftvägsstopp och hur man
lägger en person i stabilt sidoläge.
Omfattning: 3 timmar och max 12 deltagare.

HLR med hjärtstartare och första hjälpen
Kursdelen ”HLR med hjärtstartare” genomförs enligt beskrivning ovan.
Kursmomentet ”Första hjälpen” kan anpassas efter verksamheten och
dess risker. Fokus kan antingen läggas på första hjälpen vid olycksfall
eller på första hjälpen och kännetecken vid akuta sjukdomar.
Omfattning: 4 timmar och max 12 deltagare.

Offert: Utbildningar
Kurs
Pris/kurs

Pris/kurs vid samtidigt
köp av hjärtstartare

HLR med hjärtstartare

6 900

5 900

HLR med hjärtstartare och första hjälpen

7 900

6 900

Eventuella reskostnader kan tillkomma beroende på utbildningsort.
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Beskrivning tillbehör
Väska till HeartStart FRX
Bärväska till HeartStart FRx defibrillator/hjärtstartare. Med plats för extra
elektrodkassett, batteri, D-HLR kit etc. Litet fönster för att kunna kontrollera
att statusindikatorn blinkar.
Bredd: 24 cm, höjd: 21 cm, djup: 13 cm
D-HLR kit
Skyddsutrustning och utrustning som underlättar vid applicering av elektroder.
Förvaras tillsammans med hjärtstartaren.
Innehåll: Andningsskydd, skyddshandskar, kompresser, klädsax, rakhyvel och
desinfektionsservetter.
Nödskylt hjärtstartare
Svenska HLR-rådets rekommendation är att platsen där en hjärtstartare
förvaras ska vara tydligt markerad med en skylt med symbolen för
hjärtstartare. Skylt som ingår:
Mått 21 x 30 cm, dubbelsidig. Skylthållare ingår i offerten.
I hlr-butiken.se finns kompletterande hänvisningskyltar och alternativa
utföranden.
Vägghållare transparent till HeartStart FRx
Transparent väggfäste till hjärtstartaren som gör den synlig och lättåtkomlig i
nödsituationer. Väggfästet är designat för PHILIPS HeartStart HS1 och FRx. Det
medföljer 3 st säkerhetsplomberingar som gör att hjärtstartaren kan fästas i
fästet.
Barnnyckel till HeartStart FRx
Barnnyckel som tillåter användare av HeartStart FRx att utföra defibrillering på
barn under 25 kg. När nyckeln med enkelt handgrepp sätts på plats reduceras
energinivån till 50j och instruktionerna ändras till behandling av barnhjärtan.
Förvaring - Skåp till hjärtstartaren
Ett skåp för hjärtstartaren kan ha många funktioner, det både synliggör
hjärtstartaren och skyddar den, till exempel genom funktioner som larm eller
värme. Det finns skåp för inomhusförvaring och för utomhusförvaring.
Vårt kompletta skåpsortiment och mer information om respektive skåp finns i
hlr-butiken.se.

Vattentät väska i hårdplast
En lämplig väska för smutsiga och fuktiga miljöer.
Väskan är stöt- och fuktklassad enligt IP67.
Bredd: 34, Höjd: 30, Djup: 15 cm.
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Ny standard – Hjärtsäker zon
I september lanserades en ny svensk standard, SS 280000: Hjärtsäker zon –
användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet
är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.
Vetenskapliga studier visar att chansen att överleva minskar med tio procent för
varje minut som går utan hjälp. För att hjälpen ska ge bästa förutsättningar bör den
starta inom tre minuter från det att hjärtstoppet inträffat. Det krävs både kunskap
och beredskap vid hjärtstopp.
Vad innebär en Hjärtsäker zon?
När ni som företag eller organisation bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget
fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg plats för medarbetare,
besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället.
Ett antal krav ställs i standarden, bland annat kring:









Hjärtstartare
Utbildning
Information och skyltning
Tillgänglighet
- Placering, lättillgänglighet
- Tidsaspekten, användning av hjärtstartaren ska vara möjlig inom tre minuter
Beredskap och larmrutiner
Registrering i Hjärtstartarregistret
Underhåll och ansvar

Vi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon
HLR Konsulten har haft en mycket aktiv roll i SIS tekniska kommitté och i framtagandet av
standarden. Vi kan erbjuda er en helhetslösning.
Det här kan vi hjälpa er med:









Välja en lämplig hjärtstartare utifrån era förutsättningar och önskemål.
Utbilda medarbetarna i HLR med hjärtstartare, enligt HLR-rådets riktlinjer.
Bestämma den bästa och mest strategiska placeringen av hjärtstartaren.
Rekommendera skyltning utifrån gällande riktlinjer.
Se över och rekommendera beredskaps- larm och underhållsrutiner.
Visa hur ni anmäler er till Sveriges hjärtstartarregister.
Planera in repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare.
Kontakta er arbetsplats för byte av elektroder och batteri, i god tid före bäst-före-datum.

Ni bestämmer själva i vilken omfattning ni önskar hjälp och service. Vill ni ha hjälp hela vägen tecknar
ni HLR Konsultens Trygghetsavtal.
Ladda ner standarden kostnadsfritt från SIS webbplats här.
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