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Cardiac Science lanserer den nye AED-enheten  
Powerheart G5  

Tilgang til nytt produkt på større europeiske markeder  
 

Manchester, Storbritannia, 14. juni 2012 – Cardiac Science Corporation, 
en verdensleder innen automatiserte eksterne defibrillatorer (AED), har 

lansert Powerheart® G5, neste generasjons AED-enhet som kan redde liv 
ved akutt hjertestans. Akutt hjertestans – en tilstand hvor hjertet plutselig 

slutter å slå på grunn av uregelmessigheter i det elektriske systemet – 
rammer opptil 700 000 europeere hvert år, og de fleste av tilfellene ender 

med dødsfall, ifølge European Resuscitation Council.  
 

Den nye Cardiac Science-enheten, som nå er i sin femte generasjon, er den 
første AED-enheten som kombinerer veiledning for hjerte-lunge-redning i 

sanntid, tilpasset pasientbehandling og rask sjokkavgivelse. Den er utformet 

slik at både profesjonelt redningspersonell og førstegangsbrukere straks kan 
gi effektiv, livreddende behandling til en person med akutt hjertestans. 

 
"Cardiac Science har jobbet med å redusere dødsfall som følge av 

hjertestans siden vi først introduserte den helautomatiserte eksterne 
defibrillatoren," sier Neal Long, administrerende direktør for Cardiac Science. 

"Med sin intuitive veiledning og automatiske levering av rask, tilpasset 
behandling gir Powerheart G5 hjertestanspasienten størst mulig sjanse for et 

godt utfall."  
 

De viktigste egenskapene for Powerheart G5 er blant annet: 
 

Brukervennlighet. Selv førstegangsbrukere kan utføre hvert enkelt trinn i 
en gjenoppliving med intuitive instruksjoner i brukerens tempo og HLR-

tilbakemeldinger i sanntid. De tospråklige alternativene gjør at nesten hvem 

som helst kan komme til unnsetning i en nødssituasjon. 
 

Avansert pasientbehandling. G5 vurderer automatisk pasientens 
behandlingsbehov og gir tilpassede sjokk ved et passende energinivå. G5 er 

den første AED-enheten som kombinerer rask sjokkavgivelse og tilpasset 
energitilførsel. Den gir vanligvis et sjokk med høy energi i løpet av ti 

sekunder etter hjerte-lunge-redning for å øke sannsynligheten for et godt 
utfall.  

 
Driftssikkerhet. G5-konstruksjonen er av militærkvalitet, og den er IP55-

klassifisert for bruk i krevende omgivelser.  
 

AED-enheten Powerheart G5 er ikke tilgjengelig i alle land. Kontroller lokal 
tilgjengelighet. 

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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Om Cardiac Science 

Cardiac Science er et Opto Cardiac Care Ltd.-selskap som utvikler, 
produserer og markedsfører en serie med avanserte diagnostiske og 

behandlende kardiologienheter og -systemer, inkludert automatiserte 
eksterne defibrillatorer (AED), elektrokardiogramenheter (ECG/EKG), 

tredemøller og systemer for måling av belastning på hjertet, PC-baserte 
diagnostiske arbeidsstasjoner, Holter-overvåkingssystemer, 

sykehusdefibrillatorer, overvåkingsskjermer for allmenntilstand, 
telemetrisystemer for hjerterehabilitering og systemer for behandling av 

kardiologiske data (informatikk) som kobles til 
sykehusinformasjonssystemer og andre informasjonssystemer. Selskapet 

selger et stort utvalg relaterte produkter og forbruksvarer og har en 
portefølje med opplærings-, vedlikeholds- og støttetjenester. Cardiac 

Science er etterfølgeren til kardiologifirmaene som opprettet de anerkjente 
varemerkene Burdick®, HeartCentrix®, Powerheart® og Quinton®, og har 

hovedkvarter i Bothell, Washington. Selskapet har kunder i nesten 100 land 

verden over og virksomhet i Nord-Amerika, Europa og Asia. Hvis du vil ha 
mer informasjon, kan du ringe 425 402 2000 eller gå til 

www.PowerheartG5.com. 

 

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

