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Invester i en hjertestarter 
 – og skab tryghed på din arbejdsplads - 

 
Powerheart AED G3 Plus er den foretrukne hjertestarter til personer der ikke dagligt arbejder i fag 
hvori hjertestarteren hyppigt anvendes.  
 
Hjertestarteren er fuldautomatisk, giver vejledning under redning i dansk tale – såvel som i 
tekstdisplay - og betjenes helt uden brug af knapper. 
 
Via Factor tilbyder vi virksomheder, at erhverve en fuldstændig hjertestarterpakke til en særlig 
gunstig pris på blot: 

14.950 kr. ekskl. moms. 
 
Pakken indeholder 

- En fuldautomatisk hjertestarter  

- Vægophæng til hjertestarter 

- Skilt til markering af hjertestarter  

- RescueKit (indeholdende saks, maske, skraber mv.) 

- Instruktionsvideo (kan placeres på jeres hjemmeside/intranet) 

- Software og kabel til udlæsning af informationer efter hjertestarteren har været 

anvendt ved redning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Via vort nære samarbejde med Dansk Røde Kors – kan vi ligeledes tilbyde virksomhedstilpassede 

førstehjælpskurser. Kontakt vor Regionschef Janne Hvarness, på telefon nr. +45 51 48 52 77 eller 

på  mail jhk@heart2start.dk.  
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5 grunde til at vælge Powerheart AED G3 Plus - Automatic 
 

1. Pålidelighed 
Apparatet har markedets bedste selvtestfunktion, der sikrer at hjertestarteren altid er klar til 
en redning (RescueReady). Hjertestarteren tester dagligt software, batteri og elektroder 
sidstnævnte test omfatter såvel en test af tilstedeværelse og funktionsdygtighed. 
 

2. Brugervenlighed 
RescueCoach – er en klar dansk stemmevejledning der vejleder roligt igennem en ofte meget 
stressende redningssituation. 
Tekstskærmen giver yderligere hjælp i støjende og kaotiske omgivelser. Apparatet vurderer 
selv, hvornår der skal (og ikke skal) afgives stød. 
 

3. Garanti 
Hjertestarteren leveres med 7 års garanti – og batteri og elektroder med henholdsvis 4 og 2 års 
garantiperiode. 
 

4. Service 
Hjertestarteren er 100% selvtestende – og der er derfor ingen udgifter til årlige manuelle 
servicebesøg. Heart2Start sikrer en gratis garantiovervågning, således at der tages kontakt ved 
udskiftning af elektroder og batterier ved udløb af garantiperioderne. 
 

5. Kvalitetsgodkendelse 
Hjertestaren opfylder  – som en af meget få hjertestartere på det danske marked –de 
Amerikanske Myndigheders meget strenge kvalitetskrav og er godkendt af de amerikanske 
sundhedsmyndigheder FDA. 

 


