
FRED easyport
Ett Schweiziskt mästerverk  
i miniformat!

Den nya extremt lilla defibrillatorn är  
så liten och lätt att den med enkelhet får 
plats i fickan eller i doktorns väska utan 
att ge avkall på all den funktionalitet 
som en modern AED (Automatic External 
Defibrillator) hanterar.

Rätt kunskap och utrustning räddar liv

Världens första defibrillator i fickformat!
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FRED® easyport® är den idealiska  
enheten för lekman, läkare, ambulans-
personal, allmänheten och alla som är 
utbildade på hjärträddning med 
defibrillator.

Efter utbildning kan personen inom 
riskområdet enkelt bära med sig sin 
egen räddningsutrustning för sig själv,
familjen och nära anhöriga. 

Detta reducerar dramatiskt respons-
tiden inför behandling av hjärtflim-
mer och tachykardi, vilket innebär en 
avsevärt större chans för personen att 
överleva.

Vår utbildning -  
Rätt kunskap och utrustning RÄDDAR liv!

När någon får hjärtstopp är det bråttom! 
Varje minut är dyrbar.

Vår utbildning ”Rätt kunskap och utrustning  
RÄDDAR liv”
Utbildningen skall ge sådana kunskaper och sådan 
praktisk träning att deltagaren efter utbildningen kan 
och vågar göra ett ingripande i en olyckssituation. 

När ni anlitar en utbildning får ni alltid:
• en utbildning som leds av instruktör som är 
 certifierad av HLR rådet (Svenska rådet för hjärt-  
 lungräddning).
• en utbildning som anpassas efter Er verksamhet och  
 Era önskemål.
• kompetens att självständigt utföra hjärt-lungräddning 
• kunskaper i AED-hjärtstartare (automatiserad extern  
 defibrillator)
• kompetenskort signerat av instruktören

Kontakta oss: info@plusab.se eller tel 021-13 30 03

Distributör: Plusab AB, Skandinavien, www.plusab.se  

Naturlig storlek (126x133 mm)
TEKNISK SPECIFIKATION
Driftsätt:  halvautomatiskt
Energi:  120 J/150 J för vuxen. 
 50 J för barn.
Röstinstruktioner:  detaljerade röstmeddelanden 
 vägleder användaren av  
 defibrillatorn
Batteri:  Litium. 45 stötar med maximal 
 energi alt. 2 timmars övervakning
Skyddsväska: IPX 4
Autom. självtest:  Dagliga självtest
Storlek:  126x133x35 mm (lxbxh)
Vikt:  490 g inkl batterier

Standardutförande: 
- huvudenhet
- defibrilleringselektroder
- batteri
- bärväska


