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Informationen i denna manual gäller HST samaritan PAD automatisk extern defibrillator.
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Konfiguration

AHA/ERC 2000

HST tillhandahåller PAD system som kan konfigureras helt på det sätt som överensstämmer med 2000 resp 2005-års
HLR-koncept. Du skall ha genomgått en relevant D-HLR utbildning och kurs i användandet av din utrustning.

Kontakta HST eller din auktoriserade distributör för vidare info.

KONFIGURATION

HLR-riktlinjer 2005 jfr med 2000.
I dec 2005 enadesAmerican Heart ass (AHA) och European Resuscitation Council (ERC) om att ändra riktlinjerna för HLR. Riktlinjerna för
2005 följde de från 2000 och innehöll flera förändringar, båda vad gäller HLR och användandet av AED. Även om riktlinjerna från 2005 är
baserade på den senaste forskningen är båda organisationerna ense om att riktlinjerna från 2000 fortfarande är säker behandling för pat
med plötsligt hjärtstopp.

Behandla VF/pulslös VT med 1 stöt omedelbart följt av HLR. Analysera inte rytmen eller känn efter puls. Efter 2 minuter med HLR (5
cykler) kontrollera rytmen och ge ny stöt om så krävs. Rekommenderad initial energi för bifasisk defibrillator är 150-200J. Ge andra
och efterföljande stötar på mer än 150J Riktlinjerna från 2000 rekommenderar 3 chocker följt av 1 minut HLR. För vidare info se AHA
och ERC hemsidor.
Samaritan PAD som tillcerkats 2006 kan fabriksinställas till antingen 2000 eller 2005 års riktlinjer på kundens begäran.

Viktiga förändringar i riktlinjerna:

HeartSine Technologies
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INTRODUKTION

Heartsine Samaritan är en automatisk defibrillator som
används för snabb defibrillering till personer med plötsligt
hjärtstopp.

Plötsligt hjärtstopp (PHS) är ett tillstånd då hjärtat plötsligt
slutar att pumpa blod pga en störning i dess elektriska
system. Ofta har offren inga symtom innan. Personer med
känd hjärtsjukdom kan också få PHS. Överlevnaden för
dessa personer beror mycket på att HLR kommer igång så
snart som möjligt. Användning av AED inom få minuter kan
öka personens överlevnadschanser högst betydligt.
Hjärtinfarkt och PHS är inte detsamma även om en
hjärtinfarkt ibland kan leda till ett PHS. If man känner
symtom på hjärtinfarkt (bröstsmärta, andfåddhet, tryck i
bröstet) bör man omedelbart ta kontakt med läkare.

PLÖTSLIGT HJÄRTSTOPP

HJÄRTRYTM

DETEKTION AV VF

Den normala hjärtrytmen, Sinusrytmen (SR) gör
att blodet pumpas runt i kroppen genom att
hjärtat drar ihop sig rytmiskt. Vid Ventrikelflimmer
(VF) sker inte detta eftersom det då är ett
elektriskt kaos i hjärtat. En elstöt kan då återställa
sinusrytmen. Behandlingen kallas defibrillering.
Samaritan PAD är gjord för att automatiskt
detektera VF och utföra defibrillering vid PHS.

Den elektriska rytmen som styr hjärtats pumpning
kan avläsas och det kallas EKG. PAD´n utför
denna analys för att konstatera om det finns ett
VF. Om ett sådant upptäcks kommer PAD´n att
leverera en noggranna avvägd el-stöt som ofta är
tillräckligt för att återställa det elektriska kaoset till
normal SR.

ANVÄNDARE
Samaritan PAD är framtagen för att användas av dem som
fått utbildning i användandet. Det rekommenderas starkt att
potentiella användare också har utbildning i HLR och inte
bara i D-HLR. Det finns flera organisationer som

tillhandahåller utbildningar i detta. Dessa kurser kan normalt
ta upp til en dag. För information om hur Ni ska få sådan
utbildning vänd Er till Heartsines återförsäljare eller direkt till
Heartsine.

UTBILDNING
PHS är ett tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Dessa
åtgärder kan utföras innan man tar kontakt med läkare. För
att korrekt kunna veta om vad personen drabbats av
rekommenderar Heartsine potentiella användare att ha
genomgått HLR-kurs och utbildning i D-HLR ffa på
Samaritan. Det rekommenderas vidare att man genomgår
repetitionsutbildning regelbundet. Om potentiell användare
ej genomgått angivna kurser vänligen kontakta Heartsines
representant eller Heartsine direkt så kan dessa kurser
anordnas.

Varning Person som skall använda
Samaritan PAD måste ha
genomgått utbildning på apparaten

Inkluderat i paketet finns träningsmaterial för personer som kan
D-HLR men ej fått utbildning på PAD.

Det finns begränsad statistik vad gäller
användandet av defibrillator om man ej genomgått
utbildning. Det är inte klarlagt om det kan anses
säkert.

Kontrollera med Socialsstyrelsen vilka
krav som ställs på innehav och
användande av defibrillator i den region
den används.
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SAMARITAN® PAD

Packa upp

Öppna ytte kartongen, ta ut PAD
och alla tillbehör

Fyll i garantisedel och skicka til HST

Läs bruksanvisningen

Tillse att alla potentiella användare har rätt
utbildning

Placera PAD på lämligt ställe

Notera
HST och dess auktoriserade distributör är ej ålagda att
utföra service eller reparera uder garantiåtagande om:

1 Ej godkända förändringar på utrustningen gjorts

2 Ikke standard komponenter används.

3 Användaren inte använt utrustningen enligt
bruksanvisningen.

4 Serienummret på apparaten är skadat, ändrat
eller saknas.

5 Utrustningen används på annat sätt än avsett.

6 Pad-pak emballaget ej returneras

Alla anspråk på garanti måste gå via inköpsstället. Kvitto
måste visas.

AHA/ERC 2005

150J - 150J - 200J

LED status
indikator

Pad-pak
placerings

indikator

OK att
vidröra

-indikator

Till/från knapp
Högtalare

Rör ej
indikator

Stöt-
knapp

Konfiguration
märkning

Action
Arrows

Data Port

Pad-Pak /
utgångsdatum

SAMARITAN PAD

Garantitid 7 år
3 års hållbarhet efter tillverkningsdatum

Produkten måsten användas I överensstämmelse med
bruksanvisningen och för det ändamål den är avsedd för. Om ni
har förfrågan tveka inte att kontakta support@HeartSine.com

Data Port Data Manangment Pack

Saver Software & USB Cable

HeartSine Technologies
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FÖRBEREDELSER

INSTALL 1

INSTALL 2

INSTALL 3

Ta ut PAD-PAK från emballeringen.

Tryck in PAD PAKen i öppningen och
lyssna efter et klickför att veta att den
är på plats.

Placera PAD in den mjuka väskan.

Kontrollera att apparaten fungerar
normalt.

Tryck på ON-knappen. Kontrollera att
du hör röst-instruktionerna:

Kalla på hjälp

Ta bort kläder på överkroppen

Stäng av genom att trycka på OFF

INSTALL 4

Sätt in i väggskåp eller annan säker plats.

PAD-PAK Installation

Paketet inkluderar batterier och defibrilleringsplattor som en enhet.
Detta ger gemensam utgångsdatum för att förenkla hanteringen.

Placera den på plant underla

Då PAD PAKen är på plats börjar lampan PAD
STATUS INDICATOR att blinka.

Väggskåp kan variera i olika länder. Kontrollera med
distributör eller med Heartsine

CLICK
Förvaring

PAD bör förvaras på central- och lättåtkomlig plats. Gärna
nära telefon så att man även kan ringa efter hjälp. Några
viktiga punkter att tänka på vid förvaring:

Förvara PAD på lättåtkomlig plats

Lås ej in PAD

Skall förvaras torrt och rent

Tillse att PAD alltid är tillgänglig. Informera potentiella
användare var den finns

CLICK

7www.heartsine.com
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ATT BÖRJA ANVÄNDA DEFIBRILLATORN

Själv test

UTBYTE AV BATTERIPAKET (PAD PAK)

Samaritan PAD har inbyggt ett självtest som görs var vecka.
Självtest-programmet körs automatiskt utan att man behöver
göra något.

När testet körts avges ett pip-ljud. Självtestet kontrollerar
apparatens funktioner och ser till att allt fungerar. Självtestet
kan inte kontrollera om batteriet eller elektroderna har passerat
utgångsdatum.

Ni måste komma ihåg att kontrollera
batteriets utgångsdatum regelbundet!

Batteriets livslängd vid användning är upp till 6 timmars
monitorering eller 30 elstötar eller kombinationen av dessa
båda. När batteripaketet sitter monterat i defibrillatorn och är
redo för användning(den gröna driftslampan blinkar) är det
slutdatumet på batteripaketet som anger livslängden.(vanligtvis
3 år från tillverkningsdatum).

Byte av batteripaketet måste ske om;

Batteripaketets utgångsdatum har
passerats.

Batteripaketet har använts(använts en
gång)

Om driftslampan inte blinkar kan man behöva byta
batteripaketet. För att klargöra orsaken till att lampan inte
blinkar, se efter under avsnittet felsökning i denna manual.

�

Kontrollera att apparatens driftslampa lätt
kan ses. Försäkra Er om att den blinkar med
grönt ljus ca var 5:e sekund.

UNDERHÅLL

Tillverkaren HEARTSINE rekommenderar innehavaren av
defibrillatorer att göra reglebundna kontroller av utrustningen.
Förslagsvis kan följande göras;

1. Kontrollera att driftslampan blinkar ca var 5:e
sekund. Om lampan inte blinkar har ett fel
upptäckts och Ni rekommenderas att gå vidare till
avsnittet för felsökning i denna manual.

Kontrollera utgångsdatum på batteripaketet. Om
datumet passerats måste batteripaketet omgående
bytas ut. Kontakta Er auktoriserade Heartsine-
återförsäljare för att utbytesbatteri.

3. Kontrollera apparatens alla delar med avseende
på yttre skada. Byt ut skadade komponenter eller
delar vars utgångsdatum passerats. Kontakta Er
återförsäljare om skada hittas.

2.

HUR MAN BYTER BATTERIPAKET
1. Ta bort emballaget på det nya batteripaketet.

2. Avlägsna det gamla batteripaketet genom att klämma ihop
plastflikarna på batteripaketets framsida. Dra ut det gamla
batteripaketet.

3. Sätt in det nya batteripaketet längs spåren på defibrillatorns
undersida, tryck fram batteriet tills det klickar.

4. Tryck yterligare försiktigt fram batteripaketet för att försäkra Er
om att det sitter på plats.

5. Kontrollera att driftslampan blinkar. Om batteribytet gjorts korrekt
blinkar den gröna lampan ca var 5:e sekund.

6. Informera berörd underhållspersonal eller annan personal som är
ansvarig för skötseln av defibrillatorn att batteripaketet är utbytt.

7. Uppdatera eventuella servicerutiner om när bytet gjordes och när
nästa batteribyte skall göras.

8. Deponera batteriet på rätt instans. Kontrollera med den lokala
avfallshanteringen.

HeartSine Technologies
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DRIFTINDIKATOR

Defibrillatorn är försedd med med en driftindikator i form av en
blinkande grön lysdiod. Denna blinkar ungefär var 5:e sekund
och talar om att defibrillatorn är klar för användning. Om denna
lysdiod inte blinkar föreligger något fel på defibrillatorn. Gå till
avsnittet för felsökning i denna manual för att få hjälp med
problemet.

FÖRVARINGSVÄSKA TILL DEFIBRILLATORN

Defibrillatorn och förvaringsväskan är konstruerade så att
defibrillatorn kan användas utan at man behöver ta ut
defibrillatorn ur väskan.

RENGÖRING AV DEFIBRILLATORN

Doppa inte hela eller någon del av
defibrillatorn i vatten eller annan
vätska. Kontakt med vätska kan
förstöra apparaten eller orsaka
brand och/eller elektrisk skada.

Rengör inte defibrillatorn med slip-,
rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Rengör defibrillatorn med en mjuk trasa som har fuktats lätt
med något av följande;

Tvållösning

Isopropylalkohol(70% lösning)

Drag in den gröna fliken
för att få fram
elektroderna.

Genomskining ficka
för förvaring av
instruktionskort

Detta är driftslampan som ska blinka en
gång ca var 5:e sekund. När den gör detta
är defibrillatorn klar för användning.

Väskans ovansida har ett genomskinlig plasthölje som gör
det möjligt att se och komma åt nödvändiga knappar på
defibrillatorn utan att ta den ur väskan.

Framsida Baksida

4. Kontrollera att den utbildade personalen vet var
defibrillatorn är lokaliserad och att den är lätt
åtkomlig vid alla tidpunkter.

5. Kontrollera att den utbildade personalen har fått
repetitionsutbildning i både hjärt-lungräddning och
användandet av defibrillator.

9www.heartsine.com
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HUR ANVÄNDER JAG PAD DEFIBRILLATORN?

HeartSine samaritan® PAD Defibrillator är konstruerad för att
användas för behandling av plötsligt hjärtstopp. Den ska endast
användas för att behandla någon som uppvisar symtom på:

Om personen är medvetslös eller inte reagerar på stimulans och
om du är osäker på om personer har hjärtstopp påbörjar du HLR.
När du konstaterat hjärtstopp sätter du på defibrillatorn, klistrar
fast elektroderna på personens bara bröstkorg och följer
defibrillatorns instruktioner.

Medvetslös-okontaktbar,

Avsaknad av andning,

Inte uppvisar några tecken på liv.

Defibrillatorn talar bara om för dig när
defibrillering är nödvändig och när du ska trycka
på den blinkande defibrilleringsknappen.

Samaritan® PAD Defibrillator skall inte användas
på en person som är vaken och reagerar på
stimulering samt andas normalt.

HLR RIKTLINJER

Följande är en kort sammanfattning av 2005 års HLR riktlinjer
utgivna både av American Heart Association (AHA) och European
Resuscitation Council (ERC). Dessa ger endast en snabb inblick i
riktlinjerna för HLR utövare. HeartSine rekomenderar alla personer
som använder samaritan® PAD Defibrillator är tränade av
kompetenta HLR och D-HLR instruktörer utbildade och certifierade
I Svenska Kardiologföreningens utbildningsprogram.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT PERSONENS
BRÖSTKORG ÄR TORR. TORKA AV
BRÖSTKORGEN VID BEHOV.

� FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGEN VIDRÖR
PERSONEN MEDAN DEFIBRILLATORN
ANALYSERAR HJÄRTRYTMEN ELLER NÄR DU
TRYCKER PÅ KNAPPEN FÖR DEFIBRILLERING.

FÖRE ANVÄNDANDET AV DEFIBRILLATORN
BÖR DU TÄNKA PÅ FÖLJANDE:

AVLÄGSNA ALLA KLÄDER FRÅN PERSONEN SÅ
ATT BRÖSTKORGEN EXPONERAS.

ANVÄND RAKHYVEL OM PERSONEN ÄR
MYCKET HÅRIG. RAKA SÅ ATT ELEKTRODERNA
KAN FÄSTAS.

HeartSine Technologies
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HLR RIKTLINJER 2005

Titta efter främmande föremål I
luftvägarna & Kontrollera andningen!

Starta HLR till Defibrillatorn tagits
till platsen eller till medicinsk
räddningspersonal anländer

Ta hjälp av personer i omgivningen
som kan hjälpa dig med HLR!

Vid behov gör 2 inblåsningar

INGEN REAKTION FRÅN PERSON?
INGA TECKEN PÅ LIV?
Skaka personer kraftigt för att se
on han/hon reagerar!

JA

NEJ

Om Defibrillatorn finns på plats tryck på
On knappen och följ instruktionerna.

R
E

S
U

LT
A

T
A

V
A

N
A

LY
S

HeartSine PAD 300

FORTSÄTT HLR I 2
MINUTER ELLER 5 CYKLAR

FORTSÄTT HLR I 2
MINUTER ELLER 5 CYKLAROm två livräddare- skifta efter en cykel eller efter 2 minuter.

Ring 112 och hämta
defibrillatorn

Se, Känn och Hör

2 Inblåsningar -
30 Kompressioner.

Fortsätt med 2 inblåsningar och 30 kom-
pressioner till räddningspersonal anländer

SNABBINSTRUKTION

11www.heartsine.com
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GENOMFÖRANDE AV DEFIBRILLERING

STEG 1

STEG 2

STEG 3

Ring efter medicinsk assistans!

Lägg defibrillatorn på en flat yta.

Tryck på PÅ/AV knappen och öppna
den GRÖNA fliken på den mjuka
förvaringsväskan.

RING efter medicinsk assistens

Avlägsna kläderna från patientens
bröstkorg för att exponera bar hud

Samaritan® defibrillatorn är nu

aktiverad och du hör

röstmeddelandena

Dra bort skyddsförpackningen
kring elektroderna …

och fäst elektroderna mot den bara
bröstkorgen såsom visas på
elektroderna.

Dra i den gröna fliken för att
avlägsna defibrillatorn

Ta tag i den ANDRA GRÖNA fliken på Pad-Pak™ och DRA.

STEG 5

Dra bort skyddsförpackningen
kring defibrillatorplattorna

Applicera defibrillatorplattorna på
patientens bara bröstkorg såsom
visas på bilden …

Pressa defibrillatorplattorna hårt
mot patientens bara hud.

Avlägsna kläderna så att patientens bröstkorg exponeras.
Om patienten har en mycket hårigt bröstkorg, raka då
området där elektroderna ska placeras.

För att undvika störningar måste
defibrillatorn användas minst 2 m bort
ifrån all radioutrustning och
motsvarande. Alternativt stäng av
utrustning som påverkar, eller ger
upphov till, elektromagnetisk störning.

STEG 4

HeartSine Technologies
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GENOMFÖRANDE AV DEFIBRILLERING

STEG 6

När elektrodplattorna är korrekt fästa på patienten kommer du
att höra röstmeddelandet:

”Rör ej”- indikatorn (nedan) på
defibrillatorn kommer att tändas.

Följ de röstmeddelandena. Rör inte patienten och tillåt
inte heller andra att röra patienten när defibrillatorn
analyserar. Efter genomförd analys kommer
defibrillatorn att råda dig till rekommenderad
behandling. Det är viktigt att patienten hålls stilla. En
patient som rör sig kan orsaka felaktig, försenad eller
mindre effektiv diagnos och behandling. Samaritan®
defibrillatorn avger elektriska chocker som kan orsaka
allvarlig skada på handhavare och bredvidstående.

OBSERVERA

Bedömer hjärtrytmen

Rör inte patienten

Pressa elektroderna hårt mot patientens
bara bröstkorg för att försäkra att kontakten blir god.

Placeringen av elektroderna är avgörande. Det är
av yttersta vikt att följa instruktionerna
beträffande plattornas placering i enlighet med
utbildning och vidstående beskrivning. En
misslyckad fastsättning av plattorna kan hindra
effektiviteten i behandlingen eller orsaka utbredd
brännskada på patientens hud i samband med
defibrillering.

Genom att röra patienten under
analysfasen av behandlingen kan den
diagnostiska processen störas. Undvik
kontakt med patienten så länge
analysen utförs. Apparaten kommer att
instruera dig när det är säkert att åter
röra patienten.

Placera elektroderna på patientens bröstkorg såsom visas
nedan. Sternum och Apex elektroden är tydligt identifierade på
de respektive elektroderna

13www.heartsine.com
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GENOMFÖRANDE AV DEFIBRILLERING

STEG 7

STEG 8

AHA/ERC 2000 konfigurering

Chock är rekommenderad

Rör ej patienten

Tryck på chock knappen nu.

Det är säkert att röra
patienten.

Om nödvändigt påbörja
HLR

Kontrollera cirkulationen

Kontrollera andningen

Kontrollera luftvägarna.

Om patienten kräver en terapeutisk elchock kommer defibrilla-
torn att börja ladda. Under ett sådant scenario kommer du att
höra följande meddelande:

Samaritan® defibrillatorn avger
elektriska chocker som kan orsaka
allvarlig skada på handavare och
brevidstående. Aktsamhet bör iakttas
så att ingen kommer i kontakt med
patienten när en elchock avges.

När defibrillatorn har laddat till den erfordrade nivån kommer du
att höra röstmeddelandet:

Försäkra att ingen rör patienten. När du är
säker på att ingen rör patienten skall du
trycka på chock knappen för att utföra
behandlingen.

Chock knappen kommer att blinka

Samaritan® defibrillatorn kommer endast
att utdela en chock om det är nödvändigt.

Om nödvändigt börja med Hjärt och
Lungräddning

STEG 9
Följ röstmeddelandena till dess den
medicinska hjälpen anländer.

Defibrillatorn kommer att fortsätta enligt ett
tregradigt stigande defibrilleringsschema med
ett intervall på en minut för HLR.

Styrkan och HLR inställningen på din
utrustning kan ses genom att läsa etiketten
placerad på framsidan.

HeartSine Technologies
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ATT OBSERVERA GÄLLANDE
SÄKERHETEN FÖR ANVÄNDARE OCH
BREDVIDSTÅENDE

Rör inte patienten när defibrillatorn analyserar eller när
defibrillering utförs. Energin vid defibrilleringen kan orsaka
skada.

Så länge defillibratorn används i enlighet med instruktionerna,
och ingen kommer i kontakt med patienten när en ”Chock”-
knappen trycks ned, finns det ingen risk för att den bistående
eller bredvidstående skadas.

Samaritan® defibrillatorn kan endast utdela en chock om
elektroderna är fästa på någon vars hjärta är i behov av en
chock.
i

Läs varningarna och observandumen för mer
detaljer.

ATT OBSERVERA VID HLR
När du genomför HLR, titta och lystna på defibrillatorn. ”OK att
röra”- indikatorn kommer att blinka. Defibrillatorn kan avge 100
pip per minut som en guide vid HLR om apparaten är
konfigurerad att göra så. 100 är det rekommenderade antalet
kompressioner per minut enligt riktlinjerna för AHA/ERC 2005.

Din HeartSine försäljare kommer att ha tränat dig i
enlighet med det speciella SCA protokoll som du har
valt. Du skall dock alltid följa röstmeddelandena och
de visuella meddelanden du får från din defibrillator.

AHA/ERC 2005 configuration

Det är säkert att röra
patienten

Påbörja HLR

Påbörja HLR omedelbart

Upphör med HLR

Defibrillatorn kommer att befinna sig i HLR läge i 2 minuter.
Efter 2 minuters HLR kommer du att höra följande
röstmeddelande:

Defibrillatorn kommer då att återgå till Steg 6. Försäkra dig om
att ingen rör patienten och fortsätt som tidigare.

15www.heartsine.com
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EFTER ANVÄNDANDET AV DEFIBRILLATORN

Efter det att du har använt din samaritan® defibrillator,
rekommenderar HeartSine Technologies att du genomför
följande:

1. Använd Saver™ mjukvara för att ladda ner
information om den genomförda behandlingen och
förvara informationen korrekt. (Om du inte har
Saver mjukvara, vänligen kontakta din
återförsäljare som kan se till att incidenten blir
nedladdad.)

2. Avlägsna det använda Pad-Pak™ från din
samaritan® defibrillator och avfallshantera på
lämpligt sätt (För rekommenderade metoder för
avfallshantering, vänligen läs sektionen om Pad
-Pak™ avlägsnande.)

3. Kontrollera om det finns några sprickor eller andra
spår av skador på utsidan av din samaritan®
defibrillator. Kontakta din återförsäljare eller

HeartSine™ Technologies omedelbart om någon
skada påträffats.

4. Kontrollera om det finns smuts eller orenheter på
utsidan på din samaritan® defibrillator. Om det är

nödvändigt, rengör apparaten med godkända
rengöringsprodukter.

5. Kontrollera förbrukningsartiklar, tillbehör och
reservdelar och försäkra dig om att de är hela och

att slutdatumet inte är passerat. Ersätt omedelbart
om någon skada påträffas eller om
utgångsdatumet är passerat. Kontakta din
godkända lokala HeartSine återförsäljare.

6. Installera ett nytt Pad-Pak™. Innan du installerar
ditt nya Pad-Pak™, kontrollera att

utgångsdatumet inte har passerats.

FELSÖKNING

Kontrollera utgångsdatumet på din Pad-Pak™. Byt ut ditt Pad-
Pak™ om utgångsdatumet har passerats.

Om Status-indikatorn fortfarande inte blinkar
eller

ett varningsmeddelande hörs när samaritan
defibrillatorn sätts på
eller

Om ni av någon anledning misstänker att er
defibrillator inte fungerar korrekt, kontaktar ni er
närmaste återförsäljare eller HeartSine direkt på
www.support@heartsine.com

7. Efter det att du har installerat ditt nya Pad-Pak™.
Kontrollera Status-indikatorn. Om Status
-indikatorn inte blinkar ska du läsa
felsökningsdelen i denna manual. Om problemet
kvarstår, kontakta HeartSine eller din godkända
lokala återförsäljare för teknisk support.

8. Sätt på defibrillatorn och verifiera att defibrillatorn
fungerar på korrekt sätt, det vill säga att
röstmeddelandet ”Ring efter medicinsk
assistens” hörs. Stäng av defibrillatorn.

9. Att kontakta HeartSine efter användandet. På
HeartSine vill vi höra från våra konsumenter
närhelst de har haft anledning att använda
någon av våra produkter, även om behandling
inte utfördes vid incidenten. Denna information
är av vital betydelse.

HeartSine Technologies
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VARNING OCH FÖRSIKTIGHET

Samaritan PAD får endast användas av utbildad
personal.

Samaritan PAD kan vid användandet avge en elektrisk
stöt som kan fortledas till omgivande personer eller
föremål. Denna stöt kan orsaka svåra skador på
användaren eller personer i omgivningen. Se därför till
att användaren eller omgivande personer inte vidrör
patienten när elektrisk stöt skall avges.

För att säkerställa att störningar inte sker av
defibrillatorns analysfunktion måste man tillse att det
inte finns radiosändare/mobiltelefoner närmare än 2 m
från enheten.

Samaritan PAD är avsedd för bruk på medvetslös,
icke-responderande patient som inte uppvisar några
livstecken. Om patienten inte uppfyller dessa kriterier
skall inte Samaritan PAD användas som behandling.

Om patienten berörs under analysfasen kan
hjärtanalysen störas och behandling omöjliggöras.

Det har visats att Samaritan PAD kan användas
tillsammans med syrgasutrustning. Det
rekommenderas ändå att man i möjligaste mån ska
undvika användande i miljö med explosiva eller
brandfarliga gaser. Detta inkluderar brännbara
anestesigaser och koncentrerad syrgas.

Samaritan PAD får endast användas på personer över
8 års ålder.

Korrekt placering av elektroderna är av avgörande
betydelse för en lyckad defibrillering. Det är mycket
viktigt att elektroderna placeras på patienten enligt de
anvisningar som finns på elektroderna och som man
lärt sig under utbildningen. Kontrollera att
elektroderna är fastklistrade korrekt på patienten.
Försök i möjligaste mån att undvika luftbubblor under
elektroderna. Om inte elektroderna sitter korrekt kan
det medföra en ineffektiv defibrillering samt
brännskador på patientens hud. En korrekt utförd
defibrillering kan ge hudrodnad under elektroderna,
detta är normalt.

Det skall utföras periodisk kontroll av Samaritan PAD.
Vi denna skall man bland annat kontrollera att det
inte finns några synliga skador.

Elektroderna, Pad-PakTM, är engångsprodukter och
skall bytas ut när de använts eller om det finns
synliga skador på dem.

VID HÄNDELSE AV FUNKTIONSSTÖRNING

Vid händelse av funktionsstörning eller om misstanke finns att
Samaritan PAD har orsakat eller bidragit till sjukdom, skada eller
död är det av största vikt att detta rapporteras till HeartSine eller
till auktoriserad återförsäljare av HearSine produkter.
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ORDLISTA

Pad-PakTM

Bifasisk elshock

Defibrilleringselektroder

Elektromagnetisk interferens
E

Impedansmätning

Samaritan PAD

Saver TM

SCOPETM

Pad-PakTM är en liten enhet som sitter monterad på Samaritan
PAD. Pad-PakTM innehåller det batteri som försörjer enheten med
ström och de elektroder som man fäster på patientens bröstkorg.
Drag i den gröna fliken får att få ut elektroderna.

Bifasisk elshock är den elektriska ström som leds genom hjärtat,
först i en riktning, sedan i andra riktningen.

Defibrilleringselektroder är de elektroder som klistras fast på
patientens bröstkorg för att defibrillatorn skall kunna ge en
elektrisk stöt. Ingår i PAD PAK

lektromagnetisk interferens är störningar orsakade av radiovågor
vilket i sin tur orsaka störningar på annan elektronisk utrustning.

Impedansmätning är den test som görs för att kontrollera att det
finns tillräckligt bra elektrisk kontakt med patienten.

Samaritan PAD är en halvautomatisk defibrillator vilken används
för att leverera en elektrisk stöt vid extern defibrillatorbehandling
vid behandling av patienter som har hjärtstopp. Dessa patienter
är medvetslösa och har ingen märkbar puls och andning.

Saver TM är den mjukvara som kan kopplas till Samaritian PAD.
Denna kan visa de tidigare händelseförlopp som PAD utfört. Saver
TM kan även användas för att konfigurera Samaritan PAD.

SCOPETM står för Self-Compensating Output Pulse Envelope
Waveform. Det är den bifasiska teknologi som är utvecklad av
HeartSine och inbyggd i Samaritan PAD.

Sinusrytm

Ventrikelflimmer

Sinusrytm är hjärtats normala rytm med vilken hjärtmuskeln dras
ihop för att skapa ett blodflöde i kroppen.

Ventrikelflimmer, eller kammarflimmer, är en livshotande rytm som är
behandlingsbar med Samaritan PAD.

Om ni av någon anledning misstänker att er defibrillator inte
fungerar korrekt, kontaktar ni er närmaste återförsäljare eller
HeartSine direkt på www.support@heartsine.com

HeartSine Technologies
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PAD DEVICES

DISPOSABLES

DATA MANAGEMENT & ACCESSORIES

TRANSPORT & CASES

TRAINING SYSTEMS & LITERATURE

PAD-BAS-05 PAD Basic Life-Saver System, AHA/ERC 2005 Guidelines
PAD-DAT-05 PAD with Data Management Package, AHA/ERC 2005 Guidelines
PAD-FIR-05 PAD First Responder, AHA/ERC 2005 Guidelines
PAD-TRN-05 PAD with Trainer Kit, AHA/ERC 2005 Guidelines

PAD-PAK-01                 Pad-Pak™ ADULT Cartridge

PAD-ACC-01 USB Cable with SAVER™ Software CD ROM & License
PAD-ACC-02 USB Data Download Cable
PAD-ACC-03 SAVER™ Software (SAVER Software CD ROM & License)
PAD-ACC-04 Triangular Wall Sign (AED Wall Sign. Includes Triangular Wall Mount)
PAD-ACC-09 PAD Prep Kit
PAD-ACC-16 Resuscitation Bag with O2 Connection and Adult Mask

PAD-BAG-01 Soft Carrying Case
PAD-BAG-02 Hard Carrying Case (Pelican Yellow Hard Case with Foam Insert)
PAD-BAG-03 First Responder Rucksack (PAD CODRA Rucksack, Red, Light Version)
PAD-BAG-04 Professional Rescuer Rucksack (PAD CODRA EMC)
PAD-CAB-01 Rescue Cabinet with Alarm - Basic
PAD-CAB-02 Wall Bracket - samaritan® PAD

TRN-SYS-05 PAD Training System, AHA/ERC 2000/2005 Guidelines
TNR-ACC-01
TNR-ACC-02
TNR-ACC-03 Trainer Pads (set of 25)

Replacement Battery Charger
Trainer Pads (set of 10)

PLEASE ASK FOR MORE INFORMATION AND ACTUAL PRODUCT LIST

PRODUKTLISTA

Order Fax: +44 2890939401 OR contact your authorised HeartSine Distributor 19

PAD BRUKSANVISNING



Worldwide Headquarters:
HeartSine Technologies Inc

105 Terry Drive
Newtown

PA 18940 - USA

Tel: 1.215.860.8100
Fax: 1.215.860.8192

Manufactured by:
HeartSine Technologies Ltd

Canberra House
203 Airport Road West

Belfast BT3 9ED - Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 9093 9400
Fax: +44 (0)28 9093 9401

Authorised Distributor

support@heartsine.com
www.heartsine.com

ViaMedici AB
Grecosborgsgatan 2
233 39 Svedala
Sverige

Tel +46 771 901 901


