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Cardiac Science lancerer den nye Powerheart  
G5 hjertestarter  

Dette nye produkt er tilgængeligt i størstedelen af EU  
 

Manchester, Storbritannien, 14. juni 2012 -- Cardiac Science 
Corporation, førende på verdensplan inden for automatiske eksterne 

defibrillatorer (hjertestartere), har lanceret Powerheart® G5, en næste 
generations-hjertestarter, som kan være med til at redde personer med 

pludseligt hjertestop. Pludseligt hjertestop er en tilstand, hvor hjertet 
pludseligt holder op med at slå på grund af uregelmæssigheder i dets 

elektriske system. Det rammer op til 700.000 europæere om året, og de 
fleste tilfælde ender med døden i henhold til European Resuscitation Council.  

 
Den nye hjertestarter fra Cardiac Science - 5. generation - er den første 

hjertestarter, som kombinerer vejledning i hjerte-lungeredning (HLR) i 

realtid, tilpasset patientbehandling og hurtige stødtider. Den er designet til 
at gøre det muligt for såvel professionelle reddere og lægfolk at give hurtig, 

effektiv og livreddende behandling for at hjælpe personer med pludseligt 
hjertestop. 

 
"Cardiac Science har arbejdet på at reducere antallet af dødsfald som følge 

af pludseligt hjertestop, siden vi introducerede den første fuldautomatiske 
eksterne defibrillator," udtaler Neal Long, President og Chief Executive 

Officer for Cardiac Science. "Med sin intuitive vejledning og automatiske 
levering af hurtig, tilpasset behandling, giver Powerheart G5 en person med 

pludseligt hjertestop de bedste chancer for at overleve."  
 

Powerheart G5's vigtigste funktioner omfatter: 
 

Brugervenlighed. Selv førstegangsbrugere kan udføre de enkelte trin i et 

genoplivningsforsøg med den intuitive vejledning i brugerens eget tempo og 
HLR-feedback i realtid.  

 
Avanceret patientpleje. G5 vurderer automatisk patientens behov for 

behandling og afgiver et tilpasset stød med det relevante energiniveau.  
G5 er den første hjertestarter, som kombinerer hurtige stødtider og  

tilpasset afgivelse af stød, normalt med et højere energiniveau, efter  
mindre end 10 sekunder efter HLR. Dette giver den bedste chance for,  

at patienten overlever.  
 

 
 

http://www.powerheartg5.com/
http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/article/S0300-9572(10)00439-9/aim/sudden-death-in-a-global-perspective
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Pålidelighed. G5 er konstrueret i henhold til militære standarder og har 

kapslingsklasse IP55, så den er velegnet til brug i barske og krævende 
omgivelser.  

 
Powerheart G5 hjertestarter fås ikke i alle lande. Se om den fås i dit 

lokalområde. 
 

Om Cardiac Science 
Cardiac Science, et selskab under Opto Cardiac Care Ltd., udvikler, 

fremstiller og markedsfører en serie af avanceret udstyr og systemer til 
diagnosticering og behandling af kardiologiske problemer, inklusive 

automatiske eksterne defibrillatorer (hjertestartere), elektrokardiografer 
(EKG), løbebånd til belastningstest af hjertet og relaterede systemer,  

pc-baserede diagnosearbejdsstationer, Holter-monitoreringssystemer, 
hospitalsdefibrillatorer, monitorer til vitale parametre, telemetrisystemer til 

hjerterehabilitering samt systemer til administration af kardiologiske data 
(informatik), som kan oprette forbindelse til hospitalsinformationssystemer 

(HIS) og andre informationssystemer. Virksomheden sælger en lang række 
relaterede produkter og forbrugsvarer og har en portefølje af oplærings-, 

vedligeholdelses- og supporttjenester. Cardiac Science, efterfølgeren til de 
virksomheder, der grundlagde de velkendte mærker Burdick®, 

HeartCentrix®, Powerheart® og Quinton®, har hovedsæde i Bothell, 
Washington, USA. Virksomheden har kunder i næsten 100 lande over hele 

verden og kontorer i Nordamerika, Europa og Asien. For yderligere 
oplysninger kan du ringe til +45 4438 0500 eller gå ind på 

www.PowerheartG5.com.  

 

http://www.optocircuits.com/
http://www.powerheartg5.com/

