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Cardiac Science lanserar sin nya Powerheart G5 AED  
Stora marknader inom EU får tillgång till ny produkt  

 

Manchester, Storbritannien, 14 juni 2012 – Cardiac Science Corporation, 
världsledande inom automatiska externa defibrillatorer (AED), har lanserat 

Powerheart® G5, nästa generations AED som hjälper till att rädda liv vid 
plötsligt hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp – ett tillstånd där hjärtat plötsligt 

slutar slå på grund av oregelbundenheter i dess elektriska system – drabbar 

så många som 700 000 européer årligen. Majoriteten av fallen har dödlig 
utgång, enligt European Resuscitation Council.  

 
Cardiac Sciences nya enhet, som är den femte generationen av enheten, är 

den första AED-enheten där vägledning för hjärt-lungräddning (HLR) i realtid 
kombineras med anpassad patientbehandling och defibrillering i snabb takt. 

Den är utformad för att både professionell räddningspersonal och 
förstagångsanvändare snabbt ska kunna ge effektiv livräddande behandling 

för att hjälpa en person som har drabbats av plötsligt hjärtstopp. 
 

”Cardiac Science har arbetat för att minska dödsfallen på grund av plötsligt 
hjärtstopp sedan vi lanserade den första helautomatiska externa 

defibrillatorn”, säger Neal Long, President och Chief Executive Officer för 
Cardiac Science. ”Powerheart G5 ger intuitiv vägledning och automatisk 

snabb anpassad behandling vilket ger den som drabbats av plötsligt 

hjärtstopp den största chansen att överleva.”  
 

De främsta funktionerna i Powerheart G5 är: 
 

Användarvänlighet. Även förstagångsanvändare kan utföra varje steg i en 
räddning med intuitiva användaranpassade instruktioner och HLR-

återkoppling i realtid. Alternativ för två språk gör att de allra flesta kan 
hjälpa till i en nödsituation. 

 
Avancerad patientvård. G5 bedömer automatiskt patientens behov av 

behandling och ger anpassad defibrillering vid lämplig energinivå. G5 är den 
första AED-enheten där defibrillering i snabb takt och anpassad energinivå 

kombineras, vilket vanligen innebär att en defibrillering efter HLR med högre 
energinivå ges inom mindre än 10 sekunder för den största chansen till 

överlevnad.  

 
Tillförlitlighet. G5 har en konstruktion som uppfyller militär standard och 

är IP55-klassad för användning i tuffa och krävande miljöer.  
 

Powerheart G5 AED är inte tillgänglig i alla länder. Kontrollera om den finns i 
ditt land. 

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, ett företag inom Opto Cardiac Care Ltd., utvecklar, 
tillverkar och marknadsför en serie avancerade enheter och system för 

diagnostisk och terapeutisk kardiologi, inklusive automatiska externa 
defibrillatorer (AED), elektrokardiografisk utrustning (EKG), löpband och 

system för att mäta belastning, datorbaserade diagnostiska arbetsstationer, 
Holter-övervakningssystem, defibrillatorer för sjukhusanvändning, monitorer 

för vitala parametrar, telemetrisystem för hjärtrehabilitering och system 
(informationsteknik) för kardiologidatahantering som kan anslutas till system 

för sjukhusinformation (HIS) och andra informationssystem. Företaget säljer 
en mängd relaterade produkter och förbrukningsmaterial och erbjuder ett 

stort antal tjänster för utbildning, underhåll och support. Cardiac Science, 
som är efterträdare till de kardiologiföretag som introducerade de ansedda 

märkena Burdick®, HeartCentrix®, Powerheart® och Quinton®, har sitt 
säte i Bothell, Washington. Företaget har kunder i nästan 100 länder världen 

över och bedriver verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Ring 

425.402.2000 eller besök www.PowerheartG5.com för mer information.  

 

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

