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Ansvar for oplysninger
Det er vore kunders ansvar at sikre, at den eller de rette personer inden for organisationen, som kan tænkes 
at bruge denne defibrillator, har adgang til oplysningerne i nærværende betjeningsvejledning, herunder de generelle 
sikkerhedsoplysninger, der findes i Afsnit 1.

Rx Only

Sporing af apparatet
Den amerikanske fødevare- og medicinalstyrelse kræver, at defibrillatorproducenter og -distributører sporer 

deres defibrillatorers placering. Hvis apparatet befinder sig et andet sted end på leveringsadressen, er blevet solgt, 
doneret, mistet, stjålet, eksporteret, destrueret, ikke skal bruges mere, eller hvis apparatet ikke er erhvervet direkte 
fra Physio-Control, bedes de gøre en af følgende ting: Registrer apparatet på http://www.physio-control.com eller 
send et af de adresseændringskort (modtageren betaler), der findes bagest i denne vejledning for at opdatere disse 
vigtige sporingsoplysninger.

Revisionsforløb
Disse instruktioner vedrørende betjening beskriver defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS 
med software Version 3.0 eller nyere.
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INDLEDNING 1

Nærværende afsnit giver baggrundsoplysninger om defibrillering samt en oversigt 
over LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorernes funktioner.

Om Automatiske Eksterne Defibrillatorer side 1-2

Sikkerhedsoplysninger 1-4

Symboler 1-7

Om Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og 
LIFEPAK EXPRESS

1-10
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 1-1
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Indledning
OM AUTOMATISKE EKSTERNE DEFIBRILLATORER

Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS er automatiske eksterne defibrillatorer (AED’er). 
I mange år har defibrillatorer været brugt udelukkende af professionelt sundhedspersonale til behandling 
af personer med pludseligt hjertestop. Nu er defibrillatorers evne til at redde liv så bredt anerkendt, 
at personer, der tidligere kun blev uddannet til at udføre hjerte-lungeredning (HLR), nu bruger defibrillatorer.

Når elektroderne er sat på patientens brystkasse, analyserer defibrillatoren patientens hjerterytme. 
Hvis der registreres en rytme, der kan behandles med stød, vil defibrillatoren enten sende en kraftig 
elektrisk impuls (et stød) til hjertemusklen (den fuldautomatiske model) eller instruere førstehjælperen 
i at give stødet (den halvautomatiske model). Defibrillatoren afgiver stød via elektroderne på patientens 
brystkasse.

Når denne elektriske impuls afgives, kaldes behandlingen defibrillering. Defibrillering er en anerkendt 
metode til behandling af livstruende uregelmæssigheder i hjerterytmen såsom ventrikelflimmer, 
der udløser pludseligt hjertestop.

Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS er specifikt konstrueret til anvendelse ved 
mere eller mindre sjældne tilfælde og af personer, der kun er uddannet i hjerte-lungeredning og brug 
af defibrillatorer.

Indikationer for brug
Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS er indikeret til brug på patienter med hjertestop. 
Patienten skal være ude af stand til at reagere på noget som helst (bevidstløs), må ikke trække vejret 
normalt og må ikke vise nogen tegn på blodcirkulation (for eksempel ingen puls, ingen hoste eller ingen 
bevægelser). Ved brug af spædbørns-/børneelektroder, der har reduceret defibrilleringsenergi, kan 
defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS anvendes til børn, der er under 8 år eller 
vejer mindre end 25 kg.

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Hvorfor er der brug for defibrillatorer
Den amerikanske hjerteforening (American Heart Association) skønner, at der alene i USA årligt 
dør mindst 250.000 personer af hjertestop. Ud af dette antal kunne ca. 10.000 menneskeliv have 
været reddet, hvis de straks var blevet behandlet med en defibrillator. 

Pludseligt hjertestop skyldes som regel en fejlfunktion i hjertets elektriske system. Denne farlige 
tilstand, der kaldes ventrikelflimmer, forhindrer hjertet i at pumpe blodet rundt i hele kroppen. 
Ventrikelflimmer kan medføre døden i løbet af nogle sekunder.

Defibrillering er en forholdsvis enkel procedure, der omfatter placering af elektroder på patientens 
blottede brystkasse og afgivelse af et elektrisk stød til hjertet. Det udefra tilførte stød bringer ofte 
hjertets elektriske system tilbage til en funktionsmåde, hvor der opnås en normal rytme igen. 
Kombineret med hjerte-lungeredning er defibrillering den mest effektive behandling, der kan gives 
til patienter med hjertestop.
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Indledning
Terminologi
Følgende betegnelser optræder i denne håndbog.

AED Automatisk ekstern defibrillator. Et apparat, der evaluerer patientens 
hjerterytme og sender et elektrisk stød til hjertet, såfremt det registrerer 
en rytme, der kan behandles med stød.

Bruger I denne håndborg den person, der yder førstehjælp til en patient med 
hjertestop. Udtrykket erstattes af og til af betegnelsen førstehjælper.

Defibrillering Afgivelse af et elektrisk stød til hjertet for at få ventrikelflimmer til at ophøre.

EKG Elektrokardiogram. Et sammensat billede af, hvad der foregår i hjertet rent 
elektrisk.

Flimmer Kaotisk aktivitet i hjertets elektriske system. Denne tilstand kan opstå i atrium 
eller i ventriklerne. Når det sker i ventriklerne, dirrer de på en hurtig, kaotisk 
måde, som forhindrer dem i at pumpe blodet rundt i kroppen. 

Førstehjælper I denne håndborg den person, der yder førstehjælp til en patient med hjertestop. 
Udtrykket erstattes af og til af betegnelsen bruger.

Hjerteanfald En upræcis betegnelse, der betyder, at en hjertemuskel dør, fordi blodtilførslen 
afbrydes, hvilket ofte forveksles med hjertestop.

Hjerteinfarkt Den specifikke betegnelse for det, der som regel menes med hjerteanfald, 
dvs. en hjertemuskels død som følge af afbrydelse af blodtilførslen 
til pågældende område af myokardiet.

Hjertestop Standsning af hjertets pumpeaktivitet medfører ophør af hjerteslag eller 
puls og vejrtrækning.

HLR 
(hjerte-lungeredning)

Hjerte-lungeredning. Dette indebærer at give en patient med hjertestop 
kunstigt åndedræt samt udøve tryk på brystkassen.

Impedans Den modstand, som stødets energi (strøm) møder på sin vej gennem thorax.

Joule Den grundlæggende måleenhed for energi, der afgives af en defibrillator.

Lysdiode (LED) Lysdiode (på engelsk light emitting diode, forkortet LED) – dvs. en diode, 
der udsender lys.

Patient I denne håndbog den person, der har hjertestop.

Rytme, der ikke kan 
behandles med stød

En af defibrillatoren registreret hjerterytme, som ikke behøver stød, 
men muligvis behøver hjerte-lungeredning.

Rytme, der kan 
behandles med stød

En af defibrillatoren registreret hjerterytme, der har behov for stød, 
for eksempel ventrikelflimmer.

SAS Physio-Controls patenterede Shock Advisory System™, stødrådgivningssystem. 

Ventrikelflimmer En livstruende kaotisk hjerterytme.

Ventrikulær takykardi Hurtig hjerterytme, der udspringer fra ventriklen.
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 1-3
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Indledning
Typografiske virkemidler
I hele nærværende håndbog anvendes særlige skrifttyper til at markere betegnelser 
og stemmemeddelelser:

Betegnelser på betjeningsmekanismer: STORE BOGSTAVER såsom TÆND/SLUK og STØD.

Stemmemeddelelser: STORE BOGSTAVER I KURSIV såsom TRÆD TILBAGE.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Dette afsnit giver vigtige oplysninger, der hjælper med sikker betjening af defibrillatoren.  
Gør Dem fortrolig med alle de udtryk, advarsler og symboler, der præsenteres i nærværende afsnit. 

Terminologi i forbindelse med sikkerhed
De kan støde på følgende termer i nærværende håndbog og under brugen af defibrillatoren:

Fare Øjeblikkelige farer, der vil medføre alvorlig personskade eller død for bruger  
og/eller patient.

Advarsel Faremomenter eller risikable handlemåder, der kan medføre alvorlig personskade 
eller død for bruger og/eller patient.

Forsigtig Faremomenter eller risikable handlemåder, der kan medføre mindre personskade 
for bruger og/eller patient samt skade på produkt eller andre genstande.
1-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
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Indledning
Generelle advarsler og forholdsregler

ADVARSLER!

Fare for stød.

Defibrillatoren afgiver elektrisk energi på op til 360 joule. Medmindre defibrillatoren anvendes som 
beskrevet i nærværende håndbog, kan den elektriske energi forårsage alvorlig personskade eller død. 
Defibrillatoren må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til nærværende håndbog 
og til, hvordan alle betjeningsmekanismer, indikatorer, konnektorer og tilbehør fungerer.

Stik ikke en finger eller anden genstand bortset fra CHARGE-PAK ind i åbningen på defibrillatoren.

Fare for stød eller brand.

Nedsænk ikke nogen del af denne defibrillator i vand eller anden væske. Undgå at spilde nogen form 
for væske på defibrillatoren eller dens tilbehør. Undlad at rengøre med ketoner eller andre brandfarlige 
midler. Medmindre andet er anført, må denne defibrillator eller dens tilbehør ikke autoklaveres eller 
steriliseres.

Fare for brand eller eksplosion.

Denne defibrillator må ikke opbevares sammen med brandbare gasser eller i direkte kontakt 
med brandbart materiale.

Defibrillatoren må ikke anvendes, hvor der forefindes brandfarlige gasser eller anæstetika.  
Udvis forsigtighed, når defibrillatoren anvendes i nærheden af iltkilder (såsom iltmasker eller 
ventilatorslanger). Sluk for gaskilden eller flyt kilden væk fra patienten, mens der defibrilleres.

Enhedens eventuelle nedlukning.

Når Obs.-symbolet  ses på parathedsdisplayet første gang, er der kun nogle få stød og begrænset 
overvågningstid tilbage. Sørg altid for at have en CHARGE-PAK™-batterioplader i defibrillatoren. 
Kontrollér jævnligt, at defibrillatoren er klar til brug. Udskift batteriopladeren CHARGE-PAK, hver 
gang defibrillatoren har været i brug. 

Mulig påvirkning af enhedens ydelse på grund af elektrisk interferens. 

Det er muligt, at udstyr, som anvendes tæt på defibrillatoren, kan frembringe kraftig elektromagnetisk 
eller radiofrekvens interferens (RFI), som kan påvirke enhedens funktion. RFI kan medføre fejl i enhedens 
funktion, forvrænget EKG, manglende registrering af en rytme, der kan behandles med stød, eller 
ophør af stimulering. Undgå at anvende enheden i nærheden af ætsende stoffer, diatermiudstyr, 
mobiltelefoner eller andet bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, der bruger radiobølger (RF). 
Sørg for at holde en gensidig afstand mellem udstyr på mindst 1,20 m og undlad hurtig skiftevis 
tænding og slukning af nødsendere. Kontakt en teknisk servicemedarbejder, hvis der er behov 
for assistance.

Mulig elektrisk interferens.

Brug af kabler, elektroder eller tilbehør, som ikke er specificeret til brug sammen med denne enhed, 
kan medføre øget udstråling af eller formindsket immunitet over for elektromagnetisk interferens, hvilket 
kan påvirke defibrillatorens funktion eller udstyr i dens umiddelbare nærhed. Brug kun reservedele 
og tilbehør, der er specificeret i nærværende håndbog. 

Mulig elektrisk interferens.

Denne enhed kan forårsage elektromagnetisk interferens (EMI) især under opladning og energioverførsel. 
EMI kan påvirke funktionen af udstyr, der anvendes lige i nærheden. Hvis det er muligt, så kontrollér, 
hvordan defibrillatorens udladning indvirker på andet udstyr, inden defibrillatoren skal anvendes 
i en nødsituation.
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 1-5
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Indledning
Mulig forkert funktion for enheden.

Brug af andre producenters kabler eller elektroder kan få defibrillatoren til at fungere forkert 
og medføre bortfald af sikkerhedscertificeringen. Brug kun reservedele og tilbehør, der er specificeret 
i nærværende håndbog.

Brug af beskadiget eller for gammelt udstyr eller tilbehør kan få defibrillatoren til at fungere forkert 
og kan medføre personskade for patient eller bruger.

Sikkerhedsrisiko og mulig beskadigelse af udstyr.

Monitorer, defibrillatorer med tilbehør (inklusive elektroder og kabler) indeholder ferromagnetiske 
materialer. Som det er tilfældet med alt ferromagnetisk udstyr, må disse produkter ikke anvendes 
i nærheden af det kraftige magnetfelt, der dannes af en enhed til magnetisk resonansscanning 
(MR-scanning). Det meget kraftige magnetfelt, der dannes af en enhed til MR-scanning, vil tiltrække 
udstyret med en kraft, der er tilstrækkelig til at forårsage død eller alvorlig personskade for personer 
mellem udstyret og enheden til MR-scanning. Den magnetiske tiltrækning kan desuden beskadige 
udstyret. Der vil også forekomme hudforbrændinger som følge af opvarmning af elektrisk ledende 
materialer såsom patientkabler og pulsoximetersensorer. Kontakt producenten af MR-scanneren 
for yderligere oplysninger.

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af udstyr.

Denne defibrillator kan blive beskadiget af mekanisk eller fysisk forkert behandling, såsom hvis den 
nedsænkes i vand eller tabes på gulvet. Hvis defibrillatoren har været udsat for forkert behandling, 
skal den tages ud af drift og efterses af en kvalificeret servicetekniker. 

ADVARSLER!
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Indledning
SYMBOLER

Følgende symboler kan forekomme i nærværende håndbog og på defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus 
og LIFEPAK EXPRESS. For flere oplysninger om symbolerne på parathedsdisplayet henvises til Afsnit 2, 
”SÅDAN KOMMER MAN I GANG”.

Symbol Forklaring

OK-indikator. Defibrillatoren er klar til brug. 

Obs. På parathedsdisplayet – det interne batteri er næsten brugt op 
(lav batterispænding). Læs side 2-4 for flere oplysninger om parathedsdisplayet.

Obs. På batteriopladeren CHARGE-PAK – se betjeningsvejledningen.  
Der henvises til side 5-4 for flere oplysninger om batteriopladeren CHARGE-PAK.

Obs. På sikkerhedsadvarslen – se betjeningsvejledningen.  
Der henvises til side 1-5 for flere oplysninger om advarsler og forholdsregler.

Obs. På elektroderne – se betjeningsvejledningen.  
Der henvises til side 2-6 for flere oplysninger om elektroderne.

Advarsel, højspænding.

Indikatoren CHARGE-PAK batterioplader. På parathedsdisplayet – 
CHARGE-PAK-batterioplader skal udskiftes.

Indikatoren skruenøgle. Der er en tilstand, der forhindrer eller kunne forhindre 
defibrillatoren i at fungere normalt. Der henvises til side 5-8 for flere oplysninger.

CHARGE-PAK batterioplader.

Denne side op.

Forsigtigt.  
Skal håndteres med forsigtighed.

Beskyttes mod vand.

Tænd/sluk.

Type BF patienttilslutning.

OK
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 1-7
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Indledning
Ikke beregnet til brug for børn, der er under 8 år eller vejer mindre end 25 kg.

Spædbørns-/børneelektroder, der har reduceret defibrilleringsenergi, 
er ikke kompatible med QUIK-COMBO defibrillerings- og behandlingskabler. 
Ved brug af spædbørns-/børneelektroder skal disse elektroder forbindes 
direkte til defibrillatoren.

Ikke beregnet til brug på voksne.

Physio-Control-elektroder indeholder ikke latex.

Pilen angiver TÆND/SLUK knappens placering.

Symbol, der viser en defibrillator og identificerer stødknappen.

Partikode.

Må ikke bruges igen – kun til engangsbrug.

Skal anvendes inden den viste dato: året-mm-dd.

Læs instruktionerne om genindvinding, side 5-8.

Læs instruktionerne om bortskaffelse, side 5-2.

Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.  
Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 
Se http://recycling.medtronic.com for vejledning vedrørende korrekt bortskaffelse 
af dette produkt.

Mærkning for overholdelse af det europæiske direktiv for medicinsk udstyr, 
93/42/EEC.

Certificering fra ”Canadian Standards Associations” for Canada og USA.

Symbol Forklaring

LOT YYWW
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Indledning
Gælder kun i USA.

Grænse for atmosfærisk tryk.

Tilladt relativ luftfugtighed fra 5 % til 95 %.

Skal opbevares på et køligt og tørt sted (0 °C til 50 °C).

Anbefalet opbevaringstemperatur: 15 °C til 35 °C. Opbevaring ved ekstreme 
temperaturer fra –40 °C eller 70 °C er begrænset til syv dage. Hvis opbevaring 
ved disse temperaturer overskrider en uge, vil elektrodernes lagerholdbarhed 
blive forringet.

Fremstillingsdato.

FORSIGTIG – BRANDFARE
Skil ikke tingene ad, lad ikke temperaturen komme op på over 100 °C, 
og lad være med at brænde batteriet.

FORSIGTIG – BRANDFARE
Batteri må ikke mases, stikkes hul i eller skilles ad.

Rx Only

eller
I følge amerikansk lov må denne enhed kun sælges af eller efter ordination 
fra en læge.

Producentens varenummer.

CAT  eller Katalognummer, der benyttes ved afgivelse af bestilling.

REF  eller Genbestillingsnummer.

SN  eller Serienummer.

Symbol Forklaring

!USA

35 °C

15 °C

95 °F

59 °F

50 °C

0 °C

122 °F

32 °F

YYYY

Rx Only

MIN

CAT

REF

SN
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 1-9
© 2009-2010 Physio-Control, Inc.



Indledning
OM DEFIBRILLATORERNE LIFEPAK CR PLUS OG LIFEPAK EXPRESS

Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS er konstrueret til såvel indendørs som 
udendørs brug. De fås begge i 2 modeller – en fuldautomatisk og en halvautomatisk. Når elektroderne 
er sat på patienten, overvåger den fuldautomatiske model hjerterytmen og afgiver et stød, hvis den 
registrerer en rytme, der kan behandles med stød – uden nogen form for medvirken fra førstehjælperen. 
Den halvautomatiske model vurderer hjerterytmen, men det er nødvendigt for afgivelse af stød, at 
førstehjælperen trykker på stødknappen, hvis der er registreret en rytme, der kan behandles med stød. 
Begge modeller har stemmemeddelelser, der vejleder brugeren gennem defibrilleringsprocessen.

Egenskaber og funktioner
Følgende afsnit præsenterer de specifikke funktioner, der findes i defibrillatorerne.

Analyse af hjerterytme

Physio-Controls patenterede Shock Advisory System™ (stødrådgivningssystem) vurderer patientens 
hjerterytme. Der henvises til TILLÆG B for yderligere oplysninger.

Automatisk drift

Stemmemeddelelser vejleder brugeren gennem defibrilleringsprocessen. 

Den fuldautomatiske defibrillator har ikke brug for nogen indgriben fra en førstehjælper bortset fra til 
placering af elektroderne på patienten. Hvis defibrillatoren registrerer en rytme, der kan behandles med 
stød, så advarer den førstehjælperen, før den afgiver nogen form for stød; derefter afgiver den et stød, 
uden at brugeren behøver at gøre noget.

Den halvautomatiske defibrillator har en meget iøjnefaldende stødknap, som brugeren skal trykke på, 
når defibrillatoren med en stemmemeddelelse gør opmærksom på, at der skal afgives et stød. 

Automatiske selvtest

Defibrillatoren tester sig selv hver uge, og hver gang der tændes for den. Desuden udfører 
defibrillatoren hver måned en mere omfattende selvtest. Denne selvtest kontrollerer defibrillatorens 
kredsløb for at bekræfte, at den er klar til brug.

ClearVoice™-teknologi

ClearVoice-teknologien er udviklet specifikt til bærbart medicinsk udstyr. Denne teknologi inkorporerer, 
hvordan det menneskelige øre tolker stemmemeddelelser og –instruktioner på steder i den virkelige 
verden, hvor der kan forekomme personer med hjertestop, såsom i shoppingcentre, på motorvejen eller 
på en skadestue. ClearVoice-teknologien minimerer forvrængninger og forbedrer taleforståeligheden, 
så brugeren tydeligt kan forstå lyd- og stemmemeddelelser, selvom omgivelserne er kaotiske og 
stressede.

Datastyring

Defibrillatoren gemmer data digitalt, når den er tændt, og elektroderne er sat korrekt på patienten. 
De data, der gemmes, indbefatter dato og klokkeslæt, EKG-data og antallet af stød. Defibrillatoren 
gemmer ligeledes resultaterne af de automatiske selvtest. 

Gemte data kan overføres til en PC ved hjælp af en seriel infrarød forbindelse, nemlig IrDA® porten. 
Et dataoverførsels- og styringsprogram, der kører på PC’en, overfører hændelses- og testdata fra 
defibrillatoren.
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Indledning
Defibrilleringselektroder (puder)

Når de er sat på patienten, samarbejder Physio-Control QUIK-PAK defibrilleringselektroder (puder) med 
defibrillatoren for overvågning af hjerterytmen og identificering af, hvornår der skal afgives et stød. 
Hvis patientens pleje overgives til det professionelle redningspersonale, kan disse elektroder frigøres fra 
defibrillatoren og derefter tilsluttes andre defibrillatorer, der er kompatible med QUIK-COMBO® elektroder. 
Til spædbørn eller børn under 8 år gamle eller med en vægt på under 25 kg skal der bruges 
spædbørns-/børneelektroder med reduceret defibrilleringsenergi. Disse elektroder reducerer den 
afgivne energi fra defibrillatoren til patienten med ca. 75 %. Sørg for at have alle typer elektroder klar 
ved defibrillatoren.

Defibrilleringskurve

Defibrilleringsstødet ved ADAPTIV bifasisk teknologi afgives i form af en bifasisk, trunkeret, 
eksponentiel (BTE) defibrilleringskurve.

Parathedsdisplay

Dette letlæselige, visuelle display viser, om defibrillatoren er klar til brug, eller om den kræver nogen 
form for klargøring.

Registrering af bevægelse

Dette patenterede system registrerer bevægelse hos patient eller førstehjælper, der kunne påvirke 
vurderingen af hjerterytmen. Evaluering af hjerterytmen afbrydes, når defibrillatoren registrerer bevægelse.

SafeGuard™-strømsystem

SafeGuard-strømsystemet har et dobbelt sikkerhedslag, idet CHARGE-PAK-batteriopladeren sørger for 
at holde det genopladelige interne litiumbatteri på højeste niveau. Det interne batteri leverer strøm til at 
drive defibrillatoren. Det er vigtigt at sørge for, at der er en CHARGE-PAK-batterioplader i defibrillatoren, 
også når defibrillatoren blot opbevares. Der henvises til Udskiftning af CHARGE-PAK Batterioplader 
og QUIK-PAK Elektrodepakken, side 5-2 for flere oplysninger.

Tilbehør

Defibrillatoren leveres med en installeret CHARGE-PAK batterioplader, 1 stk. allerede tilsluttet 
QUIK-PAK™ elektrodepakke og betjeningsvejledning. For oplysninger vedrørende andet tilbehør 
henvises til Afsnit 5.

Tilpasset opsætning

Defibrillatoren leveres klar til brug med den forudprogrammerede, bifasiske, stigende energiprotokol 
og andre driftsindstillinger, kaldet ADAPTIV™. Driftsindstillingerne er konfigureret i overensstemmelse 
med kundens bestilling. Der henvises til Afsnit 6, Defibrillatorens Driftsindstillinger. 
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 1-11
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SÅDAN KOMMER MAN I GANG 2

Dette afsnit giver en orientering om defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS 
og beskriver, hvordan de gøres klar til brug.

Udpakning og Inspektion af Defibrillatoreren 
LIFEPAK CR Plus eller LIFEPAK EXPRESS

side 2-2

Placering af Defibrillatoreren LIFEPAK CR Plus eller 
LIFEPAK EXPRESS

2-3

Betjeningsmekanismer, Indikatorer Og etiketter 2-4
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 2-1
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Sådan Kommer man i Gang
UDPAKNING OG INSPEKTION AF DEFIBRILLATOREREN LIFEPAK CR PLUS 
ELLER LIFEPAK EXPRESS

Gennemfør nedenstående indledende inspektion for at sikre, at defibrillatoren er uskadt, og for at sikre, 
at der ikke mangler noget:

1 Tag defibrillatoren ud af emballagen, og undersøg ydersiden for tegn på skader, der kan være 
opstået under forsendelsen.

2 Kontrollér resten af emballagens indhold op mod det bestilte.

3 Se symbolet OK på parathedsdisplayet.  
Dette indikerer, at defibrillatoren er klar til brug. Hvis symbolet OK ikke ses, så kontakt den lokale 
Physio-Control-repræsentant.

4 Bemærk udløbsdatoen. 
Udløbsdatoen er placeret under parathedsdisplayet. Denne dato oplyser, hvornår elektrodepakken 
og batteriopladeren skal udskiftes.

5 Kontrollér defibrillatorens højttaler ved at udføre følgende:

Bemærk:  Dette er kun en højttalerkontrol. Undlad at reagere på stemmemeddelelserne.

• Tryk på TÆND/SLUK knappen for at åbne og tænde defibrillatoren. 
Bekræft, at stemmemeddelelserne høres.

• Hold TÆND/SLUK knappen nede i ca. 2 sekunder for at slukke defibrillatoren. 
Der lyder tre toner.

6 Luk låget og lås det. Undlad at åbne låget igen, medmindre det er nødvendigt. 
Åbnes låget, nedsættes batteriets kapacitet.

Hvis der er spørgsmål af nogen art vedrørende defibrillatoren, så kontakt endelig den lokale 
Physio-Control-repræsentant. 

Gem forsendelsesbeholderen og indsatsene for det tilfælde, at defibrillatoren før eller siden skal 
sendes tilbage.

FORSIGTIG!

Efter gennemførelse af en indledende inspektion bør låget ikke åbnes unødigt. Hver gang låget 
åbnes, aktiveres defibrillatoren, og det interne batteris strøm bliver mindre. Når defibrillatoren 
alt i alt har været aktiveret i 30 minutter, vil indikatoren for CHARGE-PAK komme til syne 
på parathedsdisplayet, hvor den fortæller, at det er på tide at udskifte batteriopladeren 
CHARGE-PAK og elektrodepakken.
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Sådan Kommer man i Gang
PLACERING AF DEFIBRILLATOREREN LIFEPAK CR PLUS ELLER 
LIFEPAK EXPRESS

Defibrillatoren bør placeres et sted, hvor den er let at nå, og hvor der ikke er nogen forhindringer. 
Det kan være et sted i nærheden af det eksisterende nødudstyr såsom ildslukkere og førstehjælpsudstyr. 
Ved valg af placering skal man undgå områder, hvor defibrillatoren udsættes for fugt, støv eller 
ekstreme temperaturer. Anbefalet opbevaringstemperatur er 15 ° til 35 °C. Opbevaring ved højere 
temperaturer vil forkorte batteriets og elektrodernes levetid. 

Skønt defibrillatoren og elektroderne er konstrueret til at tåle temperaturvariationer i omgivelserne 
fra -40 ° til 70 °C, skal opbevaring ved ekstreme temperaturer under -40 ° eller over 70 °C begrænses 
til en uge. Hvis opbevaring ved disse temperaturer overskrider en uge, vil elektrodernes 
lagerholdbarhed blive forringet. Der henvises til Tillæg A, side A-4 for oplysninger om specifikationer 
vedrørende omgivelserne. Defibrillatoren kan placeres på en stabil overflade, eller den kan monteres 
på en væg ved hjælp af vægbeslaget. Kontakt den lokale Physio-Control-repræsentant.

ADVARSEL!

Fare for brand eller eksplosion.

Denne defibrillator må ikke opbevares sammen med brandbare gasser eller i direkte kontakt 
med brandbart materiale.
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 2-3
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Sådan Kommer man i Gang
BETJENINGSMEKANISMER, INDIKATORER OG ETIKETTER

Nærværende afsnit præsenterer betjeningsmekanismerne, indikatorerne og etiketterne 
på defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS. 

Udvendige betjeningsmekanismer, indikatorer og etiketter
Betjeningselementer, indikatorer og etiketter på ydersiden af defibrillatoren oplistes i Figur 2-1 
og beskrives i Tabel 2-1.

Figur 2-1   Udvendige betjeningsmekanismer, indikatorer og etiketter

Tabel 2-1   Udvendige betjeningsmekanismer, indikatorer og etiketter 

Funktion Beskrivelse

Parathedsdisplay Der er fire indikatorer, som kan blive vist, når defibrillatoren tændes. 
Disse indikatorer giver brugeren mulighed for ved blot at kigge på defibrillatoren 
at afgøre, om den er klar til brug, eller om den kræver nogen form for klargøring. 
Det drejer sig om følgende:

Indikatoren OK vises, når defibrillatoren er slukket og er klar til brug. 

Indikatoren for CHARGE-PAK vises, når CHARGE-PAK batteriopladeren 
skal udskiftes eller ikke er installeret i defibrillatoren. Defibrillatoren 
kan om nødvendigt bruges, hvis der opstår en nødsituation.

Obs.-indikatoren vises, når det interne batteri ikke er helt opladet. 
Når denne indikator kommer frem første gang, kan det interne batteri 
give defibrillatoren strøm til mindst 6 stød eller i 42 minutter.

Skruenøgle-indikatoren vises, når der foreligger en tilstand, der 
forhindrer eller kunne forhindre defibrillatoren i at fungere normalt.

Låg Det øverste af defibrillatoren.

TÆND/SLUK knap Tryk på TÆND/SLUK knappen for at åbne defibrillatorens låg og tænde 
defibrillatoren. Holdes knappen nede i ca. 2 sekunder, efter at låget er åbnet, 
slukkes defibrillatoren. 

Bærehåndtag

Sikkerheds- 
advarsler

Serienummer-
etiket

Låg

CHARGE-PAK batterioplader

Parathedsdisplay

Tænd/sluk knap

IrDA-port

Udløbsdato

OK
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Sådan Kommer man i Gang
Indvendige funktioner
Defibrillatorens indre funktioner er udformede til at gøre defibrillatoren let at anvende i tilfælde 
af hjertestop. Når brugeren trykker på TÆND/SLUK knappen, åbnes låget, defibrillatoren tændes, 
og elektrodepakken og dens frigørelseshåndtag ses, sådan som det er vist i Figur 2-2.  
Tabel 2-2 beskriver alle defibrillatorens indvendige funktioner.

Figur 2-2   Indvendige funktioner

CHARGE-PAK 
batterioplader

CHARGE-PAK batteriopladeren leverer en løbende opladning (underladning) 
af det interne batteri. Batteriopladeren kan sørge for opladning i ca. 2 år, 
så længe defibrillatoren ikke bruges.

IrDA-port Infrared Data Association fastlægger specifikationer for trådløs infrarød 
kommunikation. IrDA-porten giver trådløs kommunikation til overførsel 
af data fra defibrillatoren til en PC.

Bærehåndtag Bærehåndtaget bruges til at transportere defibrillatoren.

Sikkerhedsadvarsler Sikkerhedsadvarsler giver vigtige oplysninger om defibrillatorens anvendelse 
og service.

Serienummeretiket På serienummeretiketten findes defibrillatorens ID-nummer.

Tabel 2-1   Udvendige betjeningsmekanismer, indikatorer og etiketter (Fortsat)

Funktion Beskrivelse

Lynvejledningskort

Udløbsdato

Elektrodepakke

Elektrodepakkens 
frigørelseshåndtag

Elektrodepakkens 
forankringsstift
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Sådan Kommer man i Gang
Når brugeren har trukket i elektrodepakkens frigørelseshåndtag og åbnet elektrodepakken, 
ses de funktioner, der vises i Figur 2-3.

Figur 2-3   Indvendige funktioner efter frigørelse af QUICK-PAK elektrodepakken 

Tabel 2-2   Indvendige funktioner 

Funktion Beskrivelse

Lynvejledningskort Dette kort giver kortfattede grafiske vejledninger i brug 
af defibrillatoren til behandling af en patient med hjertestop.

Udløbsdato Udløbsdatoen (året-mm-dd) kan ses gennem defibrillatorens låg, 
når det er lukket.

Elektrodepakke QUICK-PAK elektrodepakken er allerede tilsluttet til defibrillatoren. 
Denne pakke indeholder et sæt elektroder.

Elektrodepakkens 
frigørelseshåndtag

Når der trækkes i dette håndtag, åbnes elektrodepakken.

Elektrodepakkens 
forankringsstift

Denne stift fastholder elektrodepakken sikkert på defibrillatoren.

Højttaler

Elektrodeindikatorer

Blåt plast

Stødknap

Elektrodekonnektor

Elektroder
2-6 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator



2 S
åd

an
 K

o
m

m
er m

an
 i G

an
g

Sådan Kommer man i Gang
Tabel 2-3   Indvendige funktioner efter frigørelse af QUICK-PAK elektrodepakken 

Funktion Beskrivelse

Højttaler Den udsender de stemmemeddelelser, der vejleder brugeren gennem 
defibrilleringsprocessen. 

Elektrodeindikatorer Elektrodeindikatorerne blinker rødt, indtil elektroderne er sat på patientens 
blottede brystkasse. Når elektroderne er sat på, skifter indikatorerne 
til konstant at lyse grønt, og defibrillatoren kan nu udføre en analyse.

Elektrodeindikatorer blinker desuden kortvarigt, når defibrillatoren udfører 
en automatisk selvtest.

Blåt plast Plastbeklædningen beskytter den ledende, klæbende gel, indtil 
elektroderne anvendes.

Elektroder Elektroderne sættes på patientens blottede brystkasse, hvor de overfører 
defibrilleringsenergien (stødet) til patienten. Elektroderne skal tages 
af den blå plast, inden de sættes på patienten.

Knappen STØD Knappen STØD findes kun på den halvautomatiske model. Når der trykkes 
på denne knap, får patienten et stød. Det er ikke muligt at give patienten 
et stød, medmindre defibrillatoren instruerer brugeren i, at der skal afgives 
et stød.

Elektrodekonnektor Elektrodekonnektoren benyttes til at forbinde elektroderne til defibrillatoren. 
For at lette patientens transport kan konnektoren tages ud af defibrillatoren 
og tilsluttes en anden defibrillator, der kan fungere sammen med 
QUIK-COMBO elektroder.
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BRUG AF DEFIBRILLATOREN 3

Nærværende afsnit indeholder oplysninger om og instruktioner i at bruge defibrillatoreren 
LIFEPAK CR Plus eller LIFEPAK EXPRESS på en patient med hjertestop.

Advarsler og Forholdsregler side 3-2

Reaktion i en Nødsituation med en Patient 
med Pludseligt Hjertestop

3-3

Stemmemeddelelser og Toner 3-6

Fejlfinding 3-7
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Brug af Defibrillatoren
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

For at fremme sikker brug af defibrillatoren skal man sørge for at skaffe sig et grundigt kendskab til 
følgende advarsler og forholdsregler.

ADVARSLER!

Forkert fortolkning af rytme.

Udførelse af hjerte-lungeredning eller anden håndtering eller transport af patienten, mens defibrillatoren 
vurderer hjerterytmen, kan medføre forkert eller forsinket diagnose. Få patienten til at forholde sig så roligt 
som muligt, mens defibrillatoren er tilsluttet; og undlad at transportere patienten.

Fare for stød.

Når der instrueres ”Rør ikke ved patienten”, ”Træd tilbage” eller ”Alle væk”, så stå stille, rør ikke ved 
defibrillatoren, patienten, elektroderne eller noget materiale, der er i direkte kontakt med patienten. 
Kontrollér, at ingen andre rører ved patienten, når defibrillatoren giver patienten et stød.

Fare for stød.

For at fjerne en uønsket opladning kan man trække elektrodekablet ud af stikket i defibrillatoren, 
vente til defibrillatoren automatisk bortleder opladningen, eller man kan slukke for defibrillatoren. 

Risiko for brand, forbrændinger og utilstrækkelig energitilførsel.

Mens der defibrilleres, kan materiale i direkte kontakt med elektroderne udløse elektriske gnister, 
forbrændinger af huden og aflede vigtig defibrilleringsstrøm, så den ledes væk fra hjertet. Placér 
elektroderne, så de klæber helt tæt til huden. Sørg for, at elektroderne ikke rører ved hinanden, 
ved medicinplastre, forbindinger eller andet materiale på patientens brystkasse.

Under defibrillering kan luftlommer mellem huden og elektroderne medføre, at patienten får 
hudforbrændinger. For at forhindre luftlommer skal man sørge for, at elektroderne klæber helt tæt til 
huden. Brug ikke beskadigede eller udtørrede elektroder og heller ikke elektroder, der har overskredet 
udløbsdatoen.

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af udstyr.

Før defibrillatoren anvendes, skal alt udstyr, der ikke er defibrillatorbeskyttet, frigøres fra patienten. 
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Brug af Defibrillatoren
REAKTION I EN NØDSITUATION MED EN PATIENT 
MED PLUDSELIGT HJERTESTOP

Bliver der ikke givet nogen behandling, medfører pludseligt hjertestop døden. I en situation med 
pludseligt hjertestop er det vigtigt at huske straks at tilkalde hjælp og at aktivere hele nødberedskabet.

Grundlæggende trin for brug af defibrillatoreren LIFEPAK CR Plus eller 
LIFEPAK EXPRESS
Reaktion i en nødsituation med pludseligt hjertestop og brug af defibrillatoren omfatter følgende 
grundlæggende trin: 

Fastslå, om patienten har pludseligt hjertestop. En person 
med pludseligt hjertestop reagerer ikke, når man rusker 
i vedkommende.

Kontrollér for vejrtrækning ved at lægge øret til patientens 
bryst og se efter, om brystkassen bevæger sig. 

Brug kun defibrillatoren, hvis patienten ikke reagerer, 
ikke bevæger sig og ikke har normal vejrtrækning eller 
slet ikke ånder. Er der tvivl, så brug defibrillatoren.

Placér defibrillatoren nær patienten på Deres side af patienten. 
Tryk på TÆND/SLUK knappen for at åbne låget og tænde 
defibrillatoren. Bevar roen. Defibrillatoren vil med stemme- 
meddelelser vejlede Dem gennem defibrilleringsprocessen.

Blot patientens brystkasse. Hvis brystkassen er meget behåret, 
så rasér hurtigt hår væk fra det område, hvor elektroderne skal 
placeres. Hvis patientens brystkasse er snavset eller våd, så tør 
brystkassen af, så den bliver ren og tør. Hvis der er medicinplastre 
på patientens brystkasse, så fjern dem.
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Brug af Defibrillatoren
Hold venstre side af elektrodepakken nede med den ene hånd 
og træk nedad i det røde håndtag på elektrodepakken med den 
anden. Derved rives elektrodepakken op.

Riv pakken helt op og tag elektroderne ud. Et lille stykke 
af pakken bliver ved med at være hæftet på defibrillatoren.

Træk elektroderne fri af den blå plast – én ad gangen. 
Brug disse elektroder på voksne eller på børn over 8 år eller 
børn, som vejer 25 kg eller derover. Til spædbørn eller børn, 
der er under 8 år eller vejer mindre end 25 kg, skal der bruges 
særlige elektroder. Der henvises til side 5-8 for flere oplysninger.

ADVARSEL!
Hvis det ikke er muligt at fastslå barnets alder eller vægt, 
eller hvis det ikke er muligt at fremskaffe de særlige elektroder 
til spædbørn/børn, så fortsæt med de tilgængelige elektroder 
og gå videre med næste trin.

 
Sæt elektroderne på patientens blottede brystkasse 
(nøjagtigt som vist på billedet på elektroderne). 
Sørg for at anvende et kraftigt tryk, så elektroderne 
klæber tæt til patientens brystkasse.

Bemærk:  Sørg for at undgå at placere elektroderne oven 
på en implanteret enhed såsom en implanteret pacemaker 
eller ICD. En indikation på en implanteret enhed kan være 
et fremspring i huden på brystet eller et ar. Er der tvivl, 
så placér elektroderne som vist på etiketterne.

Lyt til stemmemeddelelserne og rør ikke ved patienten, 
medmindre instruktionerne direkte opfordrer til det.

Hvis defibrillatorens analyse af hjerterytmen fastslår, 
at der er brug for et stød, vil defibrillatoren give meddelelsen 
FORBEREDER STØD og derefter give brugeren beskeden 
TRYK PÅ BLINKENDE KNAP for at give et stød (halvautomatisk 
model), eller den vil give meddelelsen FORBEREDER STØD 
og så automatisk give et stød uden yderligere indgreb 
fra brugeren (fuldautomatisk model).

Rør ikke ved patienten, mens der gives stød.

Uanset hvilken model der arbejdes med, så fortsæt 
med at følge stemmemeddelelsernes anvisninger.
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Brug af Defibrillatoren
Fjern ikke elektroderne fra patienten og afbryd ikke elektrodernes 
forbindelse til defibrillatoren, før de professionelle redningsfolk 
er ankommet. Hvis patienten begynder at bevæge sig, hoste 
eller trække vejret regelmæssigt, så anbring patienten i aflåst 
sideleje (som beskrevet under uddannelsen i hjerte- lungeredning) 
og hold vedkommende så meget i ro som muligt.
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Brug af Defibrillatoren
Hvad der skal gøres, når de professionelle redningsfolk er ankommet
Når de professionelle redningsfolk ankommer, så fortæl dem, hvad De har gjort indtil da. Fortæl dem, 
hvor længe patienten har været bevidstløs, om De gav stød, antal stød, der blev givet, og om De forsøgte 
genoplivning med hjerte-lungeredning.

Det er ikke noget problem, hvis De ikke kan huske helt præcist, hvad der skete. Defibrillatoren foretager 
en digital optagelse af hjerterytmer og stød; denne optagelse kan senere overføres til en computer. 
Der henvises til Afsnit 4 for oplysninger om overførsel af patientdata.

De professionelle redningsfolk kan – uden at fjerne elektroderne fra patienten – frigøre elektroderne 
fra defibrillatoren og igen tilslutte dem til en anden defibrillator, der har et kabel, der kan benytte 
QUIK-COMBO elektroder. 

Sådan frigøres elektroderne:

1 Træk elektrodekablet lige ud af defibrillatoren.

2 Fjern elektrodepakkens forankringsstift fra slidsen i defibrillatoren.

3 Tryk på TÆND/SLUK knappen for at lukke låget og slukke defibrillatoren.

Hvad De skal gøre efter brug af defibrillatoren
Efter brug af defibrillatoren i en nødsituation med pludseligt hjertestop skal følgende opgaver udføres:

1 Hvis defibrillatoren er tændt, så hold TÆND/SLUK knappen nede i ca. 2 sekunder for at slukke 
defibrillatoren.

2 Rengør defibrillatoren og dens tilbehør i overensstemmelse med de instruktioner, der findes 
i Tabel 5-1, side 5-7. Anvend kun de rengøringsmidler, der er anført i Tabel 5-1.

3 Overfør data, hvis det ønskes. 

4 Udskift CHARGE-PAK batteriopladeren. (Se side 5-4).

5 Sæt en ny QUICK-PAK elektrodepakke i. (Se side 5-6).

6 Luk låget og se efter, at symbolet OK ses på parathedsdisplayet som indikation på, at defibrillatoren 
er klar til brug. Hvis Obs.-symbolet  ses, efter at batteriopladeren er blevet udskiftet, skal det 
interne batteri bruge længere tid til at nå op på en tilstrækkelig ladningskapacitet.

7 Bortskaf de brugte elektroder, eventuelle ubrugte elektroder og batteriopladeren.  
(Se ”INFORMATION OM GENINDVINDING”, side 5-8).

STEMMEMEDDELELSER OG TONER

Defibrillatorens stemmemeddelelser giver tydelige, trin-for-trin instruktioner i, hvordan man skal 
reagere over for en patient med hjertestop. Defibrillatoren kan desuden udsende lyde, der advarer 
om de handlinger, som defibrillatoren er i færd med af udføre.

Bemærk:  Der kan gå nogle få sekunder mellem stemmemeddelelser og toner.  
Vent altid på flere instruktioner, før der handles.

Bemærk:  Nogle stemmemeddelelser vil blive gentaget i defibrilleringsprocessen.
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Brug af Defibrillatoren
FEJLFINDING

Nærværende afsnit forklarer problemer, som man kan komme ud for under brugen af defibrillatoreren 
LIFEPAK CR Plus eller LIFEPAK EXPRESS. For oplysninger om, hvordan defibrillatoren skal holdes 
klar til brug, henvises til Afsnit 5.

Tabel 3-1   Fejlfinding under brug af defibrillatoren på en patient 

Problem Mulig årsag Hvad skal der gøres

KONTROLLÉR OM 
ELEKTRODERNE HAR GOD 
KONTAKT eller CHECK 
KONNEKTOR høres som 
stemmemeddelelse.

Utilstrækkelig forbindelse til defibrillatoren • Se efter, om konnektoren 
er sat helt ind.

Elektroderne er ikke sat korrekt 
på patienten

• Tryk elektroderne godt 
fast på patientens hud.

• Rens, rasér og aftør 
patientens hud, inden 
elektroderne sættes 
på huden.

Elektroderne er udtørrede, beskadigede 
eller har overskredet udløbsdatoen

• Udskift elektroderne.

Den blå plast er ikke taget af elektroderne • Tag den blå plast af 
elektroderne og sæt dem 
på patientens brystkasse.

Defibrillatoren 
kan ikke afgive 
det nødvendige stød

Defibrillatorens interne batteri 
er brugt op (lav batterispænding)

• Start hjerte-lungeredning, 
hvis patienten ikke reagerer, 
ikke trækker vejret normalt 
og ikke bevæger sig.

Stemmemeddelelserne 
lyder svage eller 
forvrængede

Defibrillatorens interne batteri 
er brugt op (lav batterispænding)

• Start hjerte-lungeredning, 
hvis patienten ikke reagerer, 
ikke trækker vejret normalt 
og ikke bevæger sig.

BEVÆGELSE PÅVIST 
og STOP BEVÆGELSE 
høres som stemme- 
meddelelser

Patienten bevæger sig på grund 
af placeringen

• Flyt patienten til et stabilt 
sted, hvis det er muligt.

Patienten bevæger sig, fordi 
vedkommende trækker vejret

• Stop hjerte-lungeredning 
under analysen.

• Kontrollér, om patienten 
trækker vejret normalt.

Køretøjet er i bevægelse • Stop køretøjet under 
analysen, hvis det er muligt.

Elektrisk interferens/radiofrekvens- 
interferens

• Flyt kommunikationsudstyr 
eller andre enheder, der 
mistænkes for at skabe 
interferens, væk fra 
defibrillatoren, hvor 
det er muligt.
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Defibrillatoren 
udsender ikke 
stemmemeddelelser 
eller bippelyde, efter 
den er åbnet (tændt)

Det interne batteri er brugt op • Start hjerte-lungeredning, 
hvis patienten ikke reagerer, 
ikke trækker vejret normalt 
og ikke bevæger sig.

• Udskift CHARGE-PAK 
batteriopladeren hurtigst 
muligt. Efter visning af 
symbolet OK på paratheds- 
displayet kan defibrillatoren 
tages i brug igen.

• Kontakt autoriseret 
servicepersonale.

Fejl i højttalersystem • Giv hjertemassage, 
hvis personen ikke reagerer, 
ikke trækker vejret normalt 
eller ikke bevæger sig.

• Kontakt autoriseret 
servicepersonale.

Parathedsdisplayet 
er tomt

Defibrillatoren er blevet tændt • Normal tilstand, når 
defibrillatoren er i brug.

Driftstemperaturen er for lav eller for høj • Anvend defibrillatoren, 
hvor temperaturen ligger 
mellem 0 °C og 50 °C.

Displayet (LCD) fungerer ikke korrekt • Kontakt autoriseret 
servicepersonale.

Tabel 3-1   Fejlfinding under brug af defibrillatoren på en patient (Fortsat)

Problem Mulig årsag Hvad skal der gøres
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DATALAGRING 4

Nærværende afsnit beskriver de data, som defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS 
lagrer, når defibrillatoren bruges ved pludseligt hjertestop.

Nærværende håndbog giver ikke instruktioner i, hvordan defibrilleringsdata overdrages 
til det professionelle redningssystem eller til hospitalspersonale. Da denne proces varierer fra 
sted til sted, så undersøg forholdene nærmere ved henvendelse til relevante administrative instanser.

Oversigt over Datalagring side 4-2
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Datalagring
OVERSIGT OVER DATALAGRING

Hver gang defibrillatoreren LIFEPAK CR Plus eller LIFEPAK EXPRESS anvendes, lagrer den digitalt 
data vedrørende patienten, der kan overføres til en PC. Disse data kan gives til professionelle redningsfolk 
eller hospitalspersonale for at hjælpe dem med at gennemgå tilfældet med henblik på kvalitetskontrol, 
uddannelse og forskning. Vi anbefaler, at brugeren sætter sig grundigt ind i de lokale krav vedrørende 
rapportering af brug af defibrillatoren og afgivelse af anvendelsesdata. For at få hjælp til at hente data 
fra defibrillatoren skal De kontakte den lokale Physio-Control salgs- eller servicerepræsentant.

Data, der lagres af defibrillatoren
Hver gang defibrillatoren tændes og tilsluttes en patient, gemmer den automatisk data vedrørende patienten. 
Når disse data overføres til et datastyringssystem til gennemsyn, er der 3 typer rapporter til rådighed: 
en hændelseslogbog, kontinuerligt EKG og et sammendrag. Tabel 4-1 beskriver disse rapporter.

Defibrillatoren kan gemme op til to journaler: én for den aktuelle patient og én for den foregående patient. 
Når man bruger defibrillatoren, er det vigtigt at overføre disse data snarest muligt efter brugen for 
at frigøre lagerkapacitet. 

Den komplette journal for den aktuelle patient indbefatter kontinuerligt EKG og hændelseslog.  
Hvis en anden patient behandles, bliver hele den første patients journal omformateret til en 
sammendragsrapport. Hvis en tredje patient behandles, slettes alle den første patients data, og hele 
den anden patients journal omformateres til en sammendragsrapport. Der henvises til Tabel 4-2.

Tændes og slukkes der for defibrillatoren, uden at elektroderne sættes på en patient, vil defibrillatoren 
ikke oprette en ny patientjournal, og de patientjournaler, der er i defibrillatoren, ændres ikke. 
Defibrillatoren sletter først den foregående patients data, når defibrillatoren tilsluttes en ny patient.

Efter overførsel af dataposter til en PC vil defibrillatoren forhindre gentagne sendinger. Imidlertid 
kan en servicetekniker få adgang til enhedens dataposter, hvis der er brug for det.

Tabel 4-1   Patientrapporter

Rapporttype Beskrivelse

Hændelseslog En kronologisk log over alle hændelser. En hændelse er en tilstand, 
som defibrillatoren har bemærket. Hændelser er anført på side 4-3.

Kontinuerligt EKG Der optages 20 minutter af patientens EKG-rytme; optagelsen begynder, 
når patienten tilsluttes defibrillatoren, og slutter, når defibrillatoren slukkes.

Sammendrag Kombinerer hændelseslog og en opsamling af kontinuerlige EKG-rytmer, 
der er knyttede til bestemte hændelser.

Tabel 4-2   Defibrillatorens patientjournaler

Komplet journal Sammendrag

Aktuel patient ✔ ✔

Forrige patient ✔0
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Datalagring
Test- og servicedata
Defibrillatoren gemmer en testlog, der indeholder de sidste automatiske test, strømcykler og udskiftninger 
af CHARGE-PAK batteriopladeren. Testloggen oplister de registrerede testresultater og alle fejl. Data 
i testloggen er kun tilgængelige for servicepersonale eller for brugere via datastyringssystemet.

Hændelses- og testlog
Tabel 4-3 angiver de typer hændelser, som kan være kommenteret i hændelses- og testlograpporter.

Tabel 4-3   Hændelses- og testlograpporter 

Hændelseslog Testlog

Opstart Selvtest ved opstart

Påsæt elektroder Selvtest vellykket/mislykket

Patient tilsluttet Bruger tænder

Startrytme* CHARGE-PAK udskiftet

Analyse X* CHARGE-PAK

Stød anbefalet Fejllog

Opladning gennemført

STØD X-XXXJ*

Stød X unormalt

Stød ikke anbefalet

Hjerte-lungeredningsmeddelelse

Stop hjerte-lungeredningsmeddelelse

Tilse patient*

Opladning fjernet

Lav batterispænding

Bevægelse

Analyse stoppet*

Ikke mere hændelseshukommelse

Ikke mere kurvehukommelse

Slukket

*Disse hændelser omfatter EKG-målinger i sammendragsrapporten.
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PASNING AF DEFIBRILLATOREN 5

Nærværende afsnit fortæller, hvordan De holder defibrillatoreren LIFEPAK CR Plus 
eller LIFEPAK EXPRESS i god driftssikker stand. Passes den korrekt, er defibrillatoren 
bygget til at kunne fungere udmærket i mange år.

At Holde Defibrillatoren Parat til Brug side 5-2

Udskiftning af CHARGE-PAK Batterioplader 
og QUIK-PAK Elektrodepakken

5-2

Opbevaring af Defibrillatoren 5-7

Rengøring af Defibrillatoren 5-7

Sådan Fås Autoriseret Service 5-8

Information om Genindvinding 5-8

Beredskabslager, Tilbehør og Undervisningsværktøjer 5-8

Garantioplysninger 5-8
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Pasning af Defibrillatoren
AT HOLDE DEFIBRILLATOREN PARAT TIL BRUG

Defibrillatoren LIFEPAK CR Plus eller LIFEPAK EXPRESS kræver ikke løbende vedligeholdelse. 
Den gennemfører en automatisk selvtest én gang om ugen og hver gang, der tændes for den. 
Elektrodeindikatorerne blinker ganske kort under testen. Hvis den automatiske selvtest registrerer 
en tilstand, der kræver nogen form for indgreb, så vil symbolet OK i parathedsdisplayet forsvinde, 
og enten ser man symbolet for CHARGE-PAK, Obs.-symbolet eller symbolet med en SKRUENØGLE, 
alt afhængigt af, hvilken type tilstand der er registreret.

Der bør med jævne mellemrum gøres følgende:

• Se for en sikkerheds skyld efter, om symbolet OK er synligt i parathedsdisplayet.

• Kontrollér udløbsdatoen for elektrodepakken (synlig gennem defibrillatorens låg i øverste højre 
hjørne) og alle andre elektrodepakker. Hvis datoen er overskredet, så udskift elektrodepakken 
og batteriopladeren. Der henvises til ”Udskiftning af CHARGE-PAK Batterioplader og QUIK-PAK 
Elektrodepakken” herunder for flere oplysninger.

• Kontrollér andre nødforsyninger, der måske opbevares sammen med defibrillatoren.

Når den lokale plan for inspektion skal udarbejdes, så tag højde for, hvor ofte defibrillatoren vil blive brugt, 
og hvor meget brugeren ved om at bruge en defibrillator. For eksempel kan månedlige inspektioner være 
nok, hvis defibrillatoren kun bruges meget sjældent. Der findes en afkrydsningsliste til inspektion i Tillæg C.

UDSKIFTNING AF CHARGE-PAK BATTERIOPLADER OG QUIK-PAK 
ELEKTRODEPAKKEN

CHARGE-PAK batteriopladeren er en udskiftelig, ikke-genopladelig battericelle, der sørger for, at det 
interne batteri oplades. Det interne batteri leverer strøm til defibrillatoren. For at forhindre beskadigelse 
af det interne batteri skal man sørge for altid at have batteriopladeren i defibrillatoren, også under 
opbevaring eller forsendelse.

QUIK-PAK elektrodepakken indeholder de elektroder, der overfører defibrilleringsenergi til patienten. 
Pakken skal forblive forbundet til defibrillatoren og ligeledes forblive uåbnet, indtil der er brug for den 
i en nødsituation ved et pludseligt hjertestop. QUIK-PAK elektroder kan ikke bruges flere gange.

Når de er monteret, vil disse 2 stykker tilbehør betyde, at defibrillatoren kan holdes parat i en periode 
på ca. 2 år. Elektrodepakkens udløbsdato er programmeret ind i batteriopladeren. Når datoen nås, 
ses symbolet for CHARGE-PAK på parathedsdisplayet, hvilket viser, at det er på tide at udskifte 
batteriopladeren og elektrodepakken.

CHARGE-PAK-batteriopladeren og QUIK-PAK-elektroderne er et sæt og har samme udløbsdato. 
Udskift altid CHARGE-PAK-batteriopladeren og QUIK-PAK-elektroderne samtidigt, så de bevarer 
samme udløbsdato.

Anvend Physio-Control-udskiftningssæt ved udskiftning af CHARGE-PAK batteriopladeren 
og QUIK-PAK elektrodepakken på følgende måde:

• Efter brug af defibrillatoren

• Hvis symbolet for CHARGE-PAK kan ses på parathedsdisplayet

• Når udløbsdatoen er nået eller overskredet

ADVARSEL!

Enhedens eventuelle nedlukning.

Udskift altid CHARGE-PAK-batteriopladeren og QUIK-PAK-elektroderne samtidigt.
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Pasning af Defibrillatoren
Udskiftningssættet indeholder én CHARGE-PAK batterioplader, én eller to QUIK-PAK elektrodepakker 
og én CHARGE-PAK batteriaflader. Afladeren tømmer en brugt batterioplader, så den er klar til 
genindvinding eller bortskaffelse.

Bemærk:  Opbevar altid CHARGE-PAK-batteriopladeren sammen med den originale defibrillator. 
Når en CHARGE-PAK-batterioplader indsættes i en defibrillator, bliver den internt forbundet med 
denne enhed. Hvis CHARGE-PAK-batteriopladeren indsættes i en anden enhed, vil den ikke 
fungere korrekt. Hvis dette forekommer, skal der skaffes et nyt udskiftningssæt, og både 
CHARGE-PAK-batteriopladeren og QUIK-PAK-elektroderne skal udskiftes samtidigt.

Følg de instruktioner, der leveres sammen med udskiftningssættet vedrørende genindvinding/bortskaffelse 
af batterioplader og elektrodepakke.

ADVARSEL!

Fare for eksplosion eller brand.

CHARGE-PAK batteriopladeren kan ikke genoplades. Undlad at forsøge at genoplade, åbne, 
mase eller brænde batteriet; overholdes dette ikke, kan det eksplodere eller bryde i brand.
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 5-3
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Pasning af Defibrillatoren
Udskiftning af CHARGE-PAK batteriopladeren
Sådan udskiftes CHARGE-PAK batteriopladeren: 

1 Tryk på låsens udløser (i pilens retning) for at fjerne 
den brugte batterioplader. Batteriopladeren glider 
ud af defibrillatoren.

2 Skub den nye batterioplader ind i defibrillatoren, indtil den 
glider på plads med et hørligt klik.

3 Kontrollér, at symbolet  forsvinder, og at symbolet OK 
ses i parathedsdisplayet.

Bemærk:  Hvis symbolet  ses, efter at batteriopladeren 
er udskiftet, har det interne batteri en meget lav spænding 
og skal bruge længere tid til opladning. Det kan tage op til 
tre dage, hvis defibrillatoren har været tændt længe, eller 
hvis den har afgivet mange stød. Symbolet OK ses, når 
det interne batteri er opladet. 

Husk: Hvis der er brug for defibrillatoren i en nødsituation, 
så forsøg at bruge den, selv hvis symbolet  ikke ses. 

FORSIGTIG!

Opbevar defibrillatoren ved temperaturer på mellem 0 °C og 50 °C, mens den nye batterioplader 
oplader det interne batteri. Det interne batteri vil måske ikke blive opladet effektivt ved lavere 
temperaturer. Temperaturer på over 50 °C i længere tid end syv dage kan forårsage permanent 
skade på det interne batteri. 
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Pasning af Defibrillatoren
Sådan aflades og bortskaffes en brugt batterioplader:

1 Sæt afladeren i den brugte batterioplader.

Bemærk:  Forsøg ikke at fjerne afladeren, 
når først den er sat på plads.

2 Lad afladeren aflade det brugte batteri helt. 
Vent mindst 9 dage.

3 Bortskaf eller genindvind den brugte 
batterioplader.
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Pasning af Defibrillatoren
Udskiftning af QUIK-PAK elektrodepakken
Sådan udskiftes QUIK-PAK elektrodepakken:

1 Tryk på TÆND/SLUK knappen 
for at åbne defibrillatorens låg 
(der høres stemmemeddelelser).

2 Hold knappen TÆND/SLUK nede 
i ca. 2 sekunder for at slukke 
defibrillatoren og spare på batteriet.

3 Fjern den udløbne eller brugte 
elektrodepakke:

a Tag elektrodekonnektoren 
ud af dens bøsning.

b Skub forankringsstiften 
væk fra åbningen.

c Bortskaf den udløbne eller 
brugte elektrodepakke i overens- 
stemmelse med lokale love og 
regler. 

4 Isæt den nye elektrodepakke:

a Skub forankringsstiften 
ind i åbningen.

b Sæt elektrodekonnektoren 
i dens bøsning.

c Sørg for, at den nye 
elektrodepakke er centreret 
på defibrillatoren og skubbet 
ind bag fligen, før låget lukkes.

d Luk låget. Kontrollér, at pakkens 
udløbsdato er synlig gennem 
ruden i øverste højre hjørne 
af låget.

b

c

a

a

b c

d
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Pasning af Defibrillatoren
OPBEVARING AF DEFIBRILLATOREN

Opbevar altid defibrillatoren i overensstemmelse med de temperaturerområder, der er anbefalet 
i Tillæg A, ”Specifikationer”.

RENGØRING AF DEFIBRILLATOREN

ADVARSEL!

Fare for brand eller eksplosion.

Denne defibrillator må ikke opbevares sammen med brandbare gasser eller i direkte kontakt med 
brandbart materiale.

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af udstyr.

Rengør ikke nogen dele af defibrillatoren eller tilbehøret med blegemiddel, fortyndet blegemiddel 
eller fenolholdige forbindelser. Brug ikke slibende eller brandfarlige rengøringsmidler. Man må ikke 
autoklavere eller damp- eller gassterilisere defibrillatoren eller dens tilbehør. 

Tabel 5-1   Rengøringsmetoder 

Emne Rengøringsmetode Rengøringsmiddel

Kabinettets ydre, 
parathedsdisplay 
og åbninger

Rengør med en fugtig svamp 
eller klud

Sæbe og vand, der ikke er slibende

Kvartære ammoniumforbindelser

(Isopropyl)alkohol til afrensning

Peroxidopløsninger (peracetisk syre)

CHARGE-PAK 
batterioplader

Ingen Ingen, bortskaf/genindvind efter brug

Elektroder Ingen, tag ikke elektroderne 
ud af pakken

Ingen, bortskaf/genindvind efter brug

Bæretaske Aftør med fugtig klud eller svamp Vand

Lynvejledningskort Aftør med fugtig klud eller svamp Vand
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 5-7
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Pasning af Defibrillatoren
SÅDAN FÅS AUTORISERET SERVICE

Indikatoren med en SKRUENØGLE vises i parathedsdisplayet, hvis defibrillatoren har brug for service. 
Kontakt din lokale Physio-Control-repræsentant eller autoriserede serviceleverandør. Vær parat med 
følgende oplysninger:

• Modelnummer og MIN-nummer (reservedelsnummer)

• Serienummer

• Beskrivelse af problemet ud fra egne iagttagelser

INFORMATION OM GENINDVINDING

Sørg for genindvinding af defibrillatoren og dens tilbehør, når den ikke længere kan gøre gavn.

Hjælp til genindvinding
Tingene bør genindvindes i overensstemmelse med nationale og lokale love og regler.  
Kontakt din lokale Physio-Control-repræsentant for at få hjælp, eller se http://recycling.medtronic.com 
for at få vejledning om bortskaffelse af dette produkt.

Klargøring
De forskellige dele bør være rene og fri for forurening, før de genindvindes.

Genindvinding af engangselektroder
Følg lokale kliniske procedurer for genindvinding, når der er brugt engangselektroder.

Emballage
Emballage bør genindvindes i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser.

BEREDSKABSLAGER, TILBEHØR OG UNDERVISNINGSVÆRKTØJER

Vi anbefaler, at man om muligt har en ekstra QUIK-PAK elektrodepakke og CHARGE-PAK 
batterioplader parat. Desuden kan der leveres andre nyttige former for tilbehør. For eksempel 
kan man anskaffe spædbørns-/børneelektroder med reduceret defibrilleringsenergi til brug på børn, 
der er under 8 år eller vejer mindre end 25 kg. Kontakt den lokale Physio-Control-repræsentant.

GARANTIOPLYSNINGER

Læs erklæringen om produktgaranti, der følger med det tilbehørssæt, som leveres sammen med dette 
produkt. Kontakt Deres lokale Physio-Control-repræsentant for at få flere eksemplarer.

ADVARSEL!

Fare for stød.

Skil ikke defibrillatoren ad. Den indeholder ingen komponenter, der kan repareres af brugeren, og der 
er muligvis farlig højspænding. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis enheden skal repareres.
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DEFIBRILLATORENS DRIFTSINDSTILLINGER 6

Nærværende afsnit præsenterer de driftsindstillinger, der kan justeres på defibrillatorerne  
LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS.

Driftsindstillinger og Opsætningskonfiguration side 6-2
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator 6-1
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Defibrillatorens Driftsindstillinger
DRIFTSINDSTILLINGER OG OPSÆTNINGSKONFIGURATION

LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorer har flere forskellige driftsindstillinger. 
Indstillingerne dækker områder fra indstilling af defibrillatorens klokkeslæt og dato til energisekvensen 
og protokollen for de stød, der afgives. Denne gruppe driftsindstillinger udgør defibrillatorens 
opsætningskonfiguration.

Tabel 6-1 definerer driftsindstillingerne i opsætningskonfigurationen, beskriver de enkelte indstillinger 
inklusive de foreliggende valgmuligheder og markerer de forudindstillede standarder. Disse indstillinger 
kan konfigureres specielt i overensstemmelse med kundens bestilling. 

Tabel 6-1   Driftsindstillinger 

Driftsindstillinger Beskrivelse Standardindstilling

Enheds-ID En enheds-ID er en unik identificeringskode (ID), der 
er tildelt hver defibrillator og bruges til at spore, hvor 
defibrillatorerne befinder sig. Når der overføres 
hændelsesdata fra defibrillatoren til en PC, 
følger defibrillatorens ID med de overførte data.

Serienummer

Energisekvens Energisekvens definerer de energiniveauer, 
der bruges af defibrillatoren. 

Valgmulighederne for energiniveau er: 
150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 360.

Niveau 1–200 joule

Niveau 2–300 joule

Niveau 3–360 joule

Energiprotokol Energiprotokollen bestemmer, hvorledes defibrillatoren 
afgiver flere på hinanden følgende stød. Denne 
indstilling har 2 valgmuligheder: fleksibel eller fast.

Fleksibel sekvens betyder, at den energi, der leveres til 
et stød, kun stiger, hvis en analyse umiddelbart efter et 
stød fører til endnu en beslutning, der siger STØD 
ANBEFALET. Er defibrillatorens energisekvens 
eksempelvis indstillet som 200, 300, 360, så betyder 
fleksibel sekvens, at den energi, der gives med første 
stød, er på 200 joule. Hvis arytmien ophører på grund af 
stød nr. 1, og den næste analyse resulterer i afgørelsen 
STØD IKKE ANBEFALET, vil energien ikke blive forøget ved 
næste stød. Hvis arytmien derimod ikke ophører ved 
stød nr. 1, og den næste analyse resulterer i en 
afgørelse om afgivelse af STØD som ANBEFALET, så vil 
energien stige til 300 joule og så videre.

Fast sekvens betyder, at den energi, der gives efter det 
første stød på 200 joule, stiger fra 200 til 300 og derefter 
til 360 joule, uanset hvad EKG-rytmen og den 
efterfølgende analyse siger, når der er afgivet stød.

Fleksibel

Hjerte- 
lungeredningstid 1

Hjerte- 
lungeredningstid 2

Indstillingerne for hjerte-lungeredningstid 1 og 
hjerte-lungeredningstid 2 fastlægger tidsintervallet 
for udførelse af hjerte-lungeredning efter et stød 
eller efter en beslutning om, at stød ikke anbefales.

Valgmulighederne for hjerte-lungeredningstid 
1 og hjerte-lungeredningstid 2 er 15, 30, 45, 60, 
90, 120 og 180 sekunder.

Hjerte-lungeredningstid 
1–120 sek.*

Hjerte-lungeredningstid 
2–120 sek.*
6-2 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
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Defibrillatorens Driftsindstillinger
*Standardindstillingen for arabisk, finsk, islandsk og slovensk er 60 sek.

Enhedens dato

Enhedens klokkeslæt

Enhedens dato og klokkeslæt anvendes til at 
tidsstemple patientrapporter og kontrollere, 
hvornår de automatiske selvtest udføres. Datoen 
og klokkeslættet kan indstilles, når du henter data 
fra defibrillatoren.

Standardtid og dato ved 
Stillehavet

Aktiveringsmeddelelse Denne indstilling styrer, om man kun vil høre toner 
eller toner og stemmemeddelelsen TILKALD HJÆLP NU, 
når låget åbnes, og defibrillatoren tændes. 
Valgmuligheder er stemme og toner.

Stemme

Stemmemeddelel-
sers- lydstyrke

Denne indstilling indstiller lydstyrken (volumen) 
for stemmemeddelelser til MIDDEL eller HØJ. 

Høj

Pulsmeddelelse Denne indstilling for pulsmeddelelse bestemmer, 
om defibrillatoren skal give en meddelelse om 
at kontrollere patientens puls (hvilket er relevant 
for dertil uddannede brugere) eller om at se efter, 
om patienten viser tegn på blodcirkulation såsom 
vejrtrækning eller bevægelse (hvilket er relevant for 
almindelige brugere). Valgmulighederne er følgende: 
”Kontrollér, om der er puls”, ”Kontrollér, om der er 
åndedræt” eller ”Kontrollér, om der er cirkulation”.

Ifølge kundens ordre

Stød i serie Når Stød i serie indstilles til deaktiveret, eliminerer 
valgmuligheden analysen efter hvert stød og giver 
meddelelse om hjerte-lungeredning efter hvert 
(et enkelt) stød. Dette eliminerer 3-stødsserien. 
Der gives meddelelse om hjerte-lungeredning uanset 
EKG-rytmen efter stødet. Hjerte-lungeredningstiden 
efter stødet bestemmes af den valgte indstilling for 
hjerte-lungeredningstid 1. Valgmulighederne for stød 
i serie er aktiveret eller deaktiveret (ON eller OFF). 

Når valgmuligheden er aktiveret, vil der forekomme 
en analyse efter stød, og der kan afgives op til tre 
stød i en serie (tre på hinanden følgende stød).

Off (deaktiveret)*

Pulskontrol Når muligheden er indstillet til Aldrig, fjernes alle 
meddelelser vedrørende kontrol af puls. De andre 
indstillinger vedrørende kontrol af puls giver mulighed 
for, at der kun gives meddelelser om kontrol af puls 
”efter hver afgørelse om, at stød ikke anbefales”, 
”efter anden og alle følgende beslutninger om, 
at stød ikke anbefales” eller ”altid” (efter stød, efter 
stød ikke anbefalet og efter hjerte-lungeredning).

Aldrig**

*Standardindstillingen for arabisk, finsk, islandsk og slovensk er slået TIL.

**Standardindstillingen for arabisk, finsk, islandsk og slovensk er ALTID.

Tabel 6-1   Driftsindstillinger (Fortsat)

Driftsindstillinger Beskrivelse Standardindstilling
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Defibrillatorens Driftsindstillinger
Registrering 
af bevægelse

Indstillingen for registrering af bevægelse benyttes 
til at bestemme, om bevægelsesregistrering skal 
være aktiv eller ikke under analyse. 

Når registrering af bevægelse er aktiv, stopper 
defibrillatoren analysen i op til 10 sekunder, 
hvis den registrerer en bevægelse hos patienten. 
Defibrillatoren gør førstehjælperen opmærksom 
på problemet. Defibrillatoren vil genoptage analysen 
efter 10 sekunder, også selv om der stadig er 
patientbevægelse.* Når registrering af bevægelse 
er deaktiveret, fortsætter analysen, uanset 
om patienten bevæger sig.

Aktiveret

Tidszone Denne indstilling gør det muligt at indstille tidszonen 
efter det sted, hvor defibrillatoren befinder sig. 
Valgene er de 74 tidszoner, der findes i den såkaldte 
Universal Time Code (UTC).

Ingen

*Adfærd kan være en anden for arabisk, finsk, islandsk og slovensk.

Tabel 6-1   Driftsindstillinger (Fortsat)

Driftsindstillinger Beskrivelse Standardindstilling
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TILLÆG A

SPECIFIKATIONER A
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
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SPECIFIKATIONER

Alle specifikationer er ved 20 °C, medmindre andet er anført.

Defibrillator

Kurve: Bifasisk afrundet eksponentielt med spændings- og varighedskompensa-
tion for patientimpedans. Se Figur A-2, ”Bifasisk kurve”.

Patientimpedansområde: 7-300 ohm. Hvis den registrerede impedans er uden for dette område, 
inhiberes defibrillering, og brugeren bliver bedt om at tilslutte elektroder.  
Følgende specifikationer gælder fra 25 til 175 ohm

Udgående energisekvens Mange energiniveauer fra 150 joule til 360 joule. Der henvises til Afsnit 6, 
Defibrillatorens Driftsindstillinger.

Nøjagtighed for 
udgående energi:

10 % af energiindstillingen ved 50 ohm. 
15 % af den normerede energiydelse ved 25 - 175 ohm.

Den normerede energiydelse er den nominelt afgivne energi baseret 
på energiindstillingen og patientens impedans, som defineret i følgende 
skema.

*Valgt energiindstilling

Figur A-1   Normeret energiydelse
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator A-1
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Specifikationer
Kurveparametre:

Bemærk! Tabelværdier er nominelle for en energiindstilling på 360 joule.

Figur A-2   Bifasisk kurve

Patentimpedans 
(Ω)

I1 (A) I2 (A) I3 (A) I4 (A) T1 (ms) T2 (ms)

25 69,5 28,3 28,3 15,5 5,6 3,7

50 37,9 19,8 19,8 12,8 7,4 4,9

75 26,1 15,6 15,6 11,0 8,5 5,7

100 19,9 12,7 12,7 9,4 9,7 6,5

125 16,0 10,9 10,9 8,4 10,4 6,9

150 13,5 9,5 9,5 7,6 11,0 7,4

175 11,6 8,5 8,5 6,9 11,6 7,7

Stødrådgivningssystem: Et EKG-analysesystem, der rådgiver om afgivelse af stød og overholder 
de kriterier for rytmegenkendelse, der er specificeret i American Association 
of Medical Instrumentation’s standard DF39.

Enheden tillader kun defibrilleringsstød, hvis stødrådgivningssystemet 
tilråder defibrillering.

Enhedens kapacitet: LIFEPAK CR Plus defibrillator – 30 (tredive) hele udladninger eller 
210 minutters “ON-tid” med en helt opladet enhed

LIFEPAK EXPRESS-defibrillator – 20 (tyve) hele udladninger eller 
140 minutters “ON-tid” med en helt opladet enhed.

T1

T2

I1

I2

I3
I4
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Opladningsklargøringstid:

Timing- 
parameter

200 joule 360 joule Kommentarer

Analysetid Mindre end 
10 sekunder

Mindre end 
10 sekunder

Analysetid gælder, hvis der 
ikke registreres bevægelse. 
Hvis enheden registrerer 
bevægelse, kan analysen 
blive forsinket i op til 
10 sekunder.*

Defibrillatorens 
genoplad-
ningstid

Mindre end 
9 sekunder

Mindre end 
15 sekunder

Defibrillatorens opladningstid  
er på grundlag af, at enheden 
er fuldt opladet eller har været 
afladet op til 15 gange.

Strøm slået til 
opladnings-
klargøringstid

Mindre end 
26 sekunder

Mindre end 
32 sekunder

Strøm slået til 
opladningsklargøringstid er 
på grundlag af, at en stødbar 
rytme er registreret, og ingen 
bevægelse er registreret, og 
at enheden er fuldt opladet 
eller har været afladet op til 
15 gange.

*Adfærd kan være en anden for arabisk, finsk, islandsk og slovensk.

Systemets 
genopladningstider:

Genopladningstider med en helt afladet enhed:

I stand til at afgive 6 stød eller give 42 minutters driftstid efter 24 timers 
genopladning og 20 stød eller 140 minutters driftstid efter 72 timers 
genopladning med en ny CHARGE-PAK-batterioplader ved temperaturer 
over 15 °C.

Betjeningsmekanismer: KNAP TIL LÅGETS ÅBNING/ON-OFF – Styrer enhedens strømtilførsel.

STØDKNAP (halvautomatisk type) – Afgiver defibrilleringsenergi.

Efter der er sat elektroder på patienten, afgiver en automatisk udgave 
af enheden et stød, såfremt det er korrekt at gøre det; og dette kræver 
ikke brugerens medvirken.

Elektrisk beskyttelse: Indgående signaler er beskyttet mod defibrillatorimpulser med højspænding 
i overensstemmelse med IEC60601-1/EN60601-1. Se Figur A-3. 

Figur A-3   Defibrillations-beskyttet, Type BF Patienttilslutning

Sikkerheds- 
klassificering:

 
Udstyr med intern strømforsyning. IEC60601-1/EN60601-1.
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Specifikationer
Brugerflade

Omgivelser

Bemærk:  Alle ydelsesspecifikationer er angivet under forudsætning af, at enheden er blevet 
opbevaret (i mindst 2 timer) ved driftstemperaturen, før den tages i brug.

Brugerflade: Brugerfladen rummer stemmemeddelelser, hørlige toner og grafiske 
instrukser.

Parathedsdisplay: Parathedsdisplayet viser enhedens status. 

OK-indikator: Viser OK, når den sidste selvtest er vellykket gennemført. 
Når OK-indikatoren ses, ses ingen af de andre indikatorer. 

OK-indikatoren ses ikke, mens enheden arbejder.

CHARGE-PAK indikator: Når den vises, skal CHARGE-PAK batteriopladeren udskiftes.

Obs.-indikator: Når den vises første gang, er der mindst 6 udladninger eller 42 minutters 
driftstid tilbage.

Serviceindikator: Service er påkrævet, når den ses i displayet.

Driftstemperatur: 0 til 50 °C

Opbevarings- 
temperatur:

 
-40 til +70 °C med CHARGE-PAK-batterioplader og -elektroder, 
maksimal tid i disse temperaturer er 1 uge.

Atmosfærisk tryk: 760 mmHg til 429 mmHg, 0 til 4572 m over havet.

Relativ luftfugtighed: 5–95 % (ikke-kondenserende)

Vandtæthed: IEC60529/EN60529 IPX4 ”Stænktæt” med elektroder tilsluttet 
og CHARGE-PAK installeret.

Stødbestandighed: MIL-STD-810E, metode 516.4, procedure 1,  
(40 g, 6 til 9 ms puls, ½ sinus på hver akse).

Vibration: MIL-STD-810E, metode 514.4, helikopter – kategori 6 (3,75 g rms) 
og landmobil – kategori 8 (2,85 g rms).

EMC: Der henvises til TILLÆG D for information om EMC som defineret 
i IEC 60601-1-2.
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Fysiske egenskaber

Tilbehør

CHARGE-PAK Batterioplader

QUIK-PAK elektroder

Højde: 10,7 cm

Bredde: 20,3 cm

Dybde: 24,1 cm, uden håndtag

Vægt: 2,0 kg med CHARGE-PAK og elektroder

Type: Li/SO2Cl2 litiumsulfurylklorid, 11,7 V, 1,4 amperetimer.

Udskiftning: Udskift efter hver gang, den har været brugt, eller når indikatoren 
CHARGE-PAK er synlig (det sker som regel efter 2 år)

Vægt: 80,5 gram

Elektroder: Stimulerings-/defibrillerings-/EKG-elektroder.

Elektrodeemballage: QUIK-PAK elektroder med enkel håndtering tillader hurtig udtagning, 
så elektroderne kan påmonteres enheden på forhånd og er beskyttet 
under låget.

Elektrodernes hold- 
barhed i uåbnet stand:

Typisk 2 år.

Elektrodefacon: Oval-rektangulær.

Elektrodestørrelse: 11,2 cm × 18,5 cm

Elektrodeledning: 1,067 meter

Kontaktområde 
for ledende og 
klæbende gel:

 
 
82 cm2

Maksimal 
påklæbningstid:

 
24 timer

Maksimalt tidsrum 
med EKG-overvågning:

 
24 timer

Maksimalt antal 
defibrilleringsimpulser:

 
50 ved 360 joule

Maksimal varighed 
af stimulering:

 
Op til 12 timer

EKG modtages fra engangs defibrilleringselektroder, standardplacering (anterior-lateral) 
eller anterior/posterior placering.
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Specifikationer
Datalagring

Hukommelsestype: Intern digital hukommelse.

EKG-lagring: Dobbelt lagring af patientdata.

Mindst 20 minutters EKG lagres for den aktuelle patient.

Sammendrag af data, der er gemt for den foregående patient.

Rapporttyper: Kontinuerligt EKG – En kontinuerlig EKG rapport for patienten.

Sammendrag – Et sammendrag af kritiske genoplivningshændelser 
og EKG-kurvesegmenter for disse hændelser.

Hændelseslograpport – En rapport med tidsstemplede markeringer, 
der viser brugerens og enhedens aktivitet.

Testlograpport – En enheds aktivitetsrapport over gennemførte selvtests.

Kapacitet: Mindst 200 tidsstemplede markeringer i hændelsesloggen.

Kommunikation: Trådløs overførsel til en PC.

Datagennemsyn: Physio-Control leverer forskellige værktøjer til at opfylde kundernes 
behov for visning og analyse af data.
A-6 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator



Specifikationer

T
illæ

g

KLINISK SAMMENDRAG: DEFIBRILLERING AF VENTRIKELFLIMMER 
OG VENTRIKULÆR TAKYKARDI

Baggrund
Physio-Control foretog en lovende, klinisk, randomiseret blindundersøgelse ved flere centre af bifasiske 
trunkerede eksponentielle (BTE-) stød sammenlignet med konventionelle enkeltfasede, dæmpede 
sinuskurvestød (MDS). Især blev ligheden mellem BTE-stød på 200 J og 130 J og MDS-stød1 
på 200 J undersøgt.

Metoder
Ventrikelflimmer (VF) blev fremprovokeret hos 115 patienter under evaluering af funktionen for 
implantérbar kardioverter/defibrillator og hos 39 patienter under elektrofysiologisk evaluering af 
ventrikulære arytmier. En specialbygget defibrillator leverede et automatisk randomiseret stød efter 
ventrikelflimmer af en varighed på 19 ± 10 sekunder. Effektiviteten blev vurderet ud fra dette støds 
virkning. For at acceptere hypotesen, at forsøgsstød og kontrolstød var lige effektive, blev det krævet, 
at den øvre 95 % konfidensgrænse for forskellen i effektivitet (95UCLD) – kontrol minus forsøg – skulle 
være mindre end 10 %.

Resultater

Ventrikelflimmer

BTE-stødene på 200 joule blev påvist mindst at have samme effektivitet som MDS-stød på 200 joule 
(95UCLD = 2 %). Forskellen i succesrate for MDS-stød på 200 joule minus BTE-stød på 200 joule 
var –10 % (nøjagtigt 95 % konfidensinterval fra –27 % til 4 %). BTE-stød på 130 joule blev ikke påvist 
at svare til MDS-stød på 200 joule (95UCLD = 22 %). Imidlertid var disse støds effektivitet heller ikke 
væsentligt lavere end effektiviteten af MDS-stød på 200 joule (statistisk nøjagtighed var begrænset 
af det lille antal forsøg). 30 sekunder efter vellykkede stød lå for alle typer stød de hæmodynamiske 
parametre (iltmætning samt systolisk og diastolisk blodtryk) på eller nær deres niveau 
før fremprovokeringen af VF.

1 S.L. Higgins et al., ”A comparison of biphasic and monophasic shocks for external defibrillation”,  
Prehospital Emergency Care, 2000, 4(4):305-13.

Stød
Ventrikelflimmer 
1. stødsucces

Nøjagtigt 95 % 
konfidensinterval

200 J MDS 61/68 (90 %) 80 til 96 %

200 J BTE 39/39 (100 %) 91 til 100 %

130 J BTE 39/47 (83 %) 69 til 92 %
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator A-7
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Specifikationer
Ventrikulær takykardi

I alt 72 episoder af ventrikulær takykardi (VT) fremprovokeret hos 62 patienter blev behandlet 
med randomiserede stød. Der blev observeret høje grader af normalisering ved bifasiske stød 
og enkeltfasestød. Antallet af forsøg var for lille til statistisk at kunne fastslå forholdet mellem 
de testede kurvers succesrate.

Konklusioner

Denne dobbelte blindundersøgelse påviste, at effektiviteten af BTE-stød på 200 joule mindst svarer 
til effektiviteten af MDS-stød på 200 joule ved defibrillering af kortvarig, elektrisk fremprovokeret VF. 
Sammenligningen af effektiviteten af bifasiske stød på 130 joule og enkeltfasede stød på 200 joule 
for ventrikelflimmer kunne dog ikke drage nogen konklusion. Alle de testede kurver udviste en stor 
procentdel af VT-standsninger. Antallet af VT-forsøg var for lille til statistisk at kunne fastslå forholdet 
mellem de testede kurvers procentvise VT-succes.

Vi fandt ingen positive eller negative effekter af bifasiske stød på hæmodynamiske parametre efter 
defibrilleringsstødet ved sammenligning med konventionelle stød for VF. Det er muligt, at bifasiske 
stød på 200 joule sammenlignet med enkeltfasestød på 200 joule i nogle tilfælde vil give hurtigere 
standsning af VF. Vi konkluderer derfor, at bifasiske stød til VF, som gives ved konventionelle 
energiniveauer, sandsynligvis kan forbedre genoplivningsresultatet for patienter med pludseligt 
hjertestop.

Stød
Ventrikulær takykardi 
1. stødsucces

Nøjagtigt 95 % 
konfidensinterval

200 J MDS 26/28 (93 %) 77 til 99 %

200 J BTE 22/23 (96 %) 78 til 100 %

130 J BTE 20/21 (95 %) 77 til 100 %
A-8 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
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SHOCK ADVISORY SYSTEM (STØDRÅDGIVNINGSSYSTEM) B
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Shock Advisory System (Stødrådgivningssystem)
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OVERSIGT OVER SHOCK ADVISORY SYTEM (STØDRÅDGIVNINGSSYSTEMET)

Stødrådgivningssystemet (SAS) er et system til EKG-analyse, der er indbygget i defibrillatorerne 
LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS, og som henleder brugerens opmærksom på, hvis der 
registreres en rytme, hvor behandling med stød er mulig eller umulig. Systemet gør det muligt for 
personer, der ikke er uddannet til at tolke EKG-rytmer, at give potentielt livreddende behandling 
til personer med ventrikelflimmer eller ventrikulær takykardi uden puls. Stødrådgivningssystemet 
indeholder følgende funktioner:

• Konstatering af elektrodekontakt

• Automatisk tolkning af EKG

• Brugerstyring af stødbehandling

• Registrering af bevægelse

Konstatering af elektrodekontakt
Patientens transtorakale impedans måles via defibrilleringselektroderne. Hvis basislinjeimpedansen 
er højere end en maksimal grænse, så konkluderes, at elektroderne ikke er i tilstrækkelig kontakt med 
patienten, eller at de ikke er korrekt tilsluttede til defibrillatoren. EKG-analyse og afgivelse af stød inhiberes. 
Brugeren tilrådes at tilslutte elektroderne bedre, når utilstrækkelig kontakt konstateres. 

Automatisk tolkning af EKG
Stødrådgivningssystemet er udformet til at anbefale stød, hvis det registrerer følgende:

• Ventrikelflimmer – med en spids til spids-amplitude på mindst 0,08 mV

• Ventrikulær takykardi – defineret som at have en hjertefrekvens på mindst 120 slag pr. minut, 
en QRS-bredde på mindst 0,16 sekunder og ingen tydelige P-takker.

Pacemakerimpulser kan forhindre rådgivning om et relevant stød, uanset hvordan patientens 
grundlæggende rytme er. Stødrådgivningssystemet er udformet til at fraråde stød i forbindelse 
med alle andre EKG-rytmer inklusive pulsløs elektrisk aktivitet, idioventrikulære rytmer, 
bradykardi, supraventrikulære takykardier og normale sinusrytmer.

EKG-analyse foretages af på hinanden følgende 2,7 sekunders EKG-segmenter. Analysen 
af 2 ud af 3 segmenter skal stemme overens, inden der træffes en beslutning om enten 
(STØD ANBEFALET eller STØD IKKE ANBEFALET).

Et sammendrag af LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorernes ydelse med 
hensyn til stødrådgivning for voksnes og børns EKG’er og EKG’er hos patienter med pacemaker 
ses i nedenstående tabel.

Tabel B-1   LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorernes ydelse vedrørende stødrådgivning for voksnes EKG’er

Rytmeklasse EKG-test1 
Omfang

Ydelsesmål2, 3
Observeret ydelse 
Sensitivitet eller specificitet [LCL]4

Kan behandles med stød:  
grov VF

168 > 90 % sensitivitet 100,0 % [98,6 %]

Kan behandles med stød:  
VT, der kan behandles med stød

65 > 75 % sensitivitet 84,6 % [77,3 %]

Kan ikke behandles med stød:  
NSR

144 > 99 % specificitet 
for NSR (AHA)

100,0 % [98,4 %]
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator B-1
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Shock Advisory System (Stødrådgivningssystem)
Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS blev desuden testet ved brug af stimulerede 
rytmer, der blev optaget med god kvalitet fra patienter med implanteret pacemaker. Pacemaker takker 
med god kvalitet blev også tilføjet eksempler på ventrikelflimmer for at teste enhedens evne til at træffe 
beslutning vedrørende afgivelse af stød i situationer med ventrikelflimmer hos en patient med en aktiv, 
implanteret pacemaker. Der ses et sammendrag af resultaterne i følgende tabel.

Tabel B-2   LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorernes ydelse vedrørende stødrådgivning ved aktiv pacemaker

Defibrillatorerne LIFEPAK CR Plus og LIFEPAK EXPRESS blev også afprøvet med brug af EKG’er, 
der var indsamlet fra hospitalsindlagte pædiatriske patienter i alderen fra < 1 dag til 17 år. 
Der ses et sammendrag af resultaterne i følgende tabel.

Kan ikke behandles med stød:  
asystole

43 > 95 % specificitet 100,0 % [94,8 %]

Kan ikke behandles med stød:  
alle andre rytmer

531 > 95 % specificitet 95,9 % [94,5 %]

Mellemliggende:  
fin VF

29 Kun rapport 96,6 % [87,2 %] sensitivitet

1 Fra Physio-Control EKG-database. Hver prøve køres asynkront 10 gange.
2 Association for the Advancement of Medical Instrumentation. DF39-1993 Standard for Automatic External Defibrillators 
and Remote-Control Defibrillators. Arlington, VA: AAMI; 1993.

3 Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting 
Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety. AHA Task Force 
on Automatic External Defibrillation, Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation, 1997, Vol. 95, 1677-1682.

4 LCL = 90 % nøjagtig ensidig nedre konfidensgrænse

VF = ventrikelflimmer

VT = ventrikulær takykardi

NSR = normal sinusrytme

Rytmeklasse
EKG-test 
Omfang

Ydelsesmål Observeret ydelse

Kan behandles med stød:  
Grov VF

35 > 90 % sensitivitet 91,4 % [81,9 %]

Kan ikke behandles med stød:
Stimulerede rytmer

35 > 95 % specificitet 100,0 % [93,6 %]

Tabel B-3   LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorernes ydelse vedrørende stødrådgivning for pædiatriske 
patienters EKG’er 

Rytmeklasse EKG-test1 

Omfang
Ydelsesmål2

Observeret ydelse 
Sensitivitet eller specificitet [LCL]3

Kan behandles med stød:  
grov VF

90 > 90 % sensitivitet 100,0 % [97,5 %]

Kan behandles med stød:  
VT, der kan behandles med stød

11 > 75 % sensitivitet 54,5 % [31,8 %]

Kan ikke behandles med stød:  
NSR

424 > 99 % specificitet 100,0 % [99,5 %]

Rytmeklasse EKG-test1 
Omfang

Ydelsesmål2, 3
Observeret ydelse 
Sensitivitet eller specificitet [LCL]4
B-2 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
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Styring af stødbehandling
Stødrådgivningssystemet får defibrillatoren til at oplade automatisk, når den registrerer tilstedeværelse 
af en rytme, der kan behandles med stød. Når der registreres en rytme, der kan behandles med stød, 
afgiver defibrillatoren automatisk et stød, eller den instruerer brugeren om at give stødet ved at trykke 
på stødknappen.

Bemærk:  Hvis stød-knappen ikke trykkes ned inden for 15 sekunder, deaktiveres systemet, og 
analysen gentages. Systemet deaktiveres også, hvis patientimpedansen mindskes pludseligt, eller 
hvis patientimpedansen kommer uden for det acceptable område for analysen. Hvis intet af dette 
forekommer, revideres beslutningen om en stødbar rytme ikke under opladningen eller før stød.

Registrering af bevægelse
Stødrådgivningssystemet registrerer patientbevægelse uafhængigt af EKG-analysen. Der er indbygget 
en bevægelsesdetektor i defibrillatoren. BEVÆGELSESDETEKTERING kan konfigureres til ON eller OFF. 
Se Afsnit 6, Defibrillatorens Driftsindstillinger.

En række aktiviteter kan frembringe bevægelse herunder hjerte-lungeredning, førstehjælperens 
bevægelser, patientens eller køretøjets bevægelser og visse interne pacemakere. Hvis variationerne 
i det transtorakale impedanssignal overstiger en maksimal grænse, vil stødrådgivningssystemet 
registrere, at patienten har en eller anden form for bevægelse. Hvis der registreres bevægelse, vil 
EKG-analysen blive inhiberet. Brugeren får besked via en vist meddelelse, en stemmemeddelelse og 
en hørlig alarm. Efter 10 sekunder, og hvis der stadig registreres bevægelse, stopper bevægelsesalarmen, 
og analysen fortsætter til sin afslutning.* Dette begrænser forsinkelser i behandlingen, hvor det ikke 
er muligt at stoppe bevægelserne. Men førstehjælperen bør om muligt altid fjerne kilden til bevægelse 
for at minimere risikoen for artefakter i EKG’et.

Der er to årsager til, at EKG-analyse inhiberes, når der forekommer en alarm, og til at førstehjælperen 
bør fjerne kilden til bevægelse, når det overhovedet er muligt:

• Sådanne bevægelser kan forårsage artefakter i EKG-signalet. Artefakter kan under visse 
omstændigheder få stødrådgivningssystemet til at træffe en forkert beslutning.

• Bevægelsen kan være forårsaget af en førstehjælpers indgreb. Bevægelsesalarmen instruerer 
førstehjælperen om at træde væk fra patienten for at nedsætte risikoen for, at førstehjælperen 
får stød ved et uheld. Dette stopper bevægelsen, og EKG-analysen fortsætter.

*Adfærd kan være en anden for arabisk, finsk, islandsk og slovensk.

Kan ikke behandles med stød:  
asystole

95 > 95 % specificitet 100,0 % [97,6 %]

Kan ikke behandles med stød:  
alle andre rytmer

433 > 95 % specificitet 99,3 % [98,5 %]

Mellemliggende:  
fin VF

4 Kun rapport 100,0 % [56,2 %] sensitivitet

Mellemliggende:  
anden VT

7 Kun rapport 42,9 % [17,0 %] specificitet

1 Fra Physio-Controls EKG-database.
2 Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting 
Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety. AHA Task Force 
on Automatic External Defibrillation, Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation, 1997, Vol. 95, 1677-1682.

3 LCL = 90 % nøjagtig ensidig nedre konfidensgrænse.

Tabel B-3   LIFEPAK CR Plus- og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatorernes ydelse vedrørende stødrådgivning for pædiatriske 
patienters EKG’er (Fortsat)

Rytmeklasse EKG-test1 

Omfang
Ydelsesmål2

Observeret ydelse 
Sensitivitet eller specificitet [LCL]3
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator B-3
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TILLÆG C

BRUGERENS KONTROLLISTE C

Denne kontrolliste må gerne kopieres. 
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LIFEPAK CR® PLUS  
LIFEPAK EXPRESS®  
Defibrillator
BRUGERENS KONTROLLISTE 

Enhedens serienummer ____________________

Afdeling/placering _________________________

Instruktion
Anbefalet løsning

Dato

Initialer

1 Kontrollér parathedsdisplay for:

OK-indikator Ingen.

CHARGE-PAK indikator Udskift CHARGE-PAK™ 
batterioplader og QUIK-PAK™ 
elektrodepakke.

OBS.-indikator Der henvises til 
betjeningsvejledningen.

SKRUENØGLE-indikator Kontakt autoriseret 
servicepersonale.

2 Kontrollér udløbsdatoen 
på alle elektrodepakker.

Udskift elektrodepakke 
og CHARGE-PAK, hvis datoen 
er overskredet.

3 Kontrollér ekstraforsyninger. Fyld op efter behov.

4 Kontrollér defibrillatoren for:

Skader eller revner Kontakt autoriseret 
servicepersonale.

Fremmede stoffer Rengør enheden.

5 Andet:
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TILLÆG D

VEJLEDNING OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET D
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
© 2009-2010 Physio-Control, Inc.





Vejledning om Elektromagnetisk Kompatibilitet

T
illæ

g

Væsentlig funktion
Defibrilleringsbehandlingen og patientovervågningsfunktionerne i LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren 
og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren fungerer sikkert og effektivt ved brug i det elektromagnetiske miljø, 
der er angivet i tabel 2 til 4.

Begrænsninger, der påvirker immuniteten over for elektromagnetisk interferens
Beskyttelsesniveauet fra elektromagnetisk interferens begrænses af flere forskellige faktorer, herunder 
krav til beskyttelse mod tredjepartsdefibrillatorer, sikkerhedsisolation af patienter og vedligeholdelse 
af et hensigtsmæssigt signal/støj-forhold til behandling af patientsignaler.

Tabel D-1   Vejledning og producenterklæring – elektromagnetiske emissioner

Vejledning og producenterklæring – elektromagnetiske emissioner

LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske 
miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af defibrillatoren bør sikre, at den bruges i dette miljø.

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø – vejledning

Radiofrekvenser 

CISPR 11

Gruppe 1 Defibrillatoren bruger kun højfrekvensenergi til interne funktioner. 
Opladerens udsendelse af radiofrekvenser er derfor meget lav 
og kan sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektronisk 
udstyr i nærheden.

Radiofrekvenser 

CISPR 11

Klasse B Defibrillatoren er egnet til brug i alle omgivelser, herunder 
beboelsesejendomme og andre steder med forbindelse 
til det offentlige lavspændingsnet, der leverer strøm 
til beboelsesejendomme.Harmoniske emissioner

IEC 61000-3-2

Ikke tilgængelig

Spændingsfluktuationer/ 
flimmeremissioner

IEC 61000-3-3

Ikke tilgængelig
Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator D-1
© 2009-2010 Physio-Control, Inc.



Vejledning om Elektromagnetisk Kompatibilitet
Tabel D-2   Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet 

Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet

LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske 
miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af defibrillatoren bør sikre, at den bruges i dette miljø.

Immunitetstest
IEC 60601 
Testniveau 

Overensstemmelses-
niveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

Elektrostatisk udladning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 8 kV kontakt

± 15 kV luft

Defibrillatoren er egnet til brug 
i et tørt miljø.

Hurtig transient/ 
bygetransient

IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
strømforsyningslinjer

± 1 kV for indgangs-/ 
udgangslinjer

Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

Spændingsimpuls

IEC 61000-4-5

± 1 kV 
differentialfunktion

± 2 kV common mode

Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

Spændingsdyk, 
korte spændingsudfald 
og variationer 
i forsyningsspændingen

IEC 61000-4-11

< 5 % UT 

(> 95 % dyk i UT) 
i 0,5 cyklus

40 % UT 

(60 % dyk i UT) 
i 5 cyklusser

70 % UT 

(30 % dyk i UT) 
i 25 cyklusser

< 5 % UT 

(> 95 % dyk i UT) 
i 5 sek.

Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

Magnetfelt fra 
netfrekvens (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetfelter fra netfrekvens 
skal være på niveauer, der er 
karakteristiske for et almindeligt 
professionelt miljø eller 
et hospitalsmiljø.

Bemærk:  UT er vekselstrømsspændingen før påføring af testniveauet.
D-2 Betjeningsvejledning til LIFEPAK CR Plus-defibrillator og LIFEPAK EXPRESS-defibrillator
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Tabel D-3   Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet 

Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest
IEC 60601 
Testniveau 

Overensstemmel-
sesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske 
miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af defibrillatoren bør sikre, at den bruges i dette miljø.

Bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr må 
ikke bruges tættere på nogen del af defibrillatoren 
(herunder kabler) end den anbefalede 
sikkerhedsafstand, der kan beregnes med 
den relevante formel for senderens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand

Ledningsbårne 
radiofrekvenser

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz til 80 MHz 
uden for ISM-båndene*

Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

10 Vrms

150 kHz til 80 MHz 
på ISM-båndene*

Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

Udstrålede 
radiofrekvenser

IEC 61000-4-3

10 V/m

80 MHz til 2,5 GHz

10 V/m

80 MHz til 2,5 GHz
  80 MHz til 800 MHz

  for specificerede frekvenser 
i området 800 MHz til 2,5 GHz

 870 MHz til 900 MHz

Hvor P er senderens maksimale nominelle udgangs-
effekt i watt (w) som oplyst af producenten, og d er 
den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).†

Feltstyrkerne for faste radiosendere, der kan findes 
ved en elektromagnetisk undersøgelse af stedet,‡ 
skal ligge under overensstemmelsesniveauet 
i hvert enkelt frekvensområde.

Der kan forekomme interferens i nærheden 
af udstyr mærket med nedenstående symbol:

Bemærk 1:  Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.

Bemærk 2:  Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Udbredelsen af elektromagnetisk stråling påvirkes 
af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

* ISM-båndene (Industrial, Scientific og Medical) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 
26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

† Overensstemmelsesniveauerne i ISM-frekvensbåndene mellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz skal 
mindske risikoen for, at mobilt/bærbart kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis det bruges på steder, hvor der er patienter. 
Der bruges derfor en yderligere faktor på 10/3 ved beregning af den anbefalede sikkerhedsafstand for sendere i disse frekvensområder.

‡ Feltstyrken for faste sendere, f.eks. basestationer til trådløse telefoner, mobiltelefoner og bærbare radioer, amatørradio, AM- og 
FM-radioudsendelser og tv-signaler kan ikke forudsiges nøjagtigt ad teoretisk vej. Det bør overvejes at foretage en elektromagnetisk 
undersøgelse af steder med faste radiosendere for at vurdere det elektromagnetiske miljø. Hvis den målte feltstyrke på steder, hvor 
defibrillatoren bruges, overstiger det relevante RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, bør defibrillatoren overvåges for at kontrollere, 
at den fungerer korrekt. Hvis der konstateres unormal funktion, kan det være nødvendigt med yderligere forholdsregler, f.eks. at dreje 
eller flytte defibrillatoren.

d 1,2 P=

d 2,3 P=

d 7,7 P=
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Vejledning om Elektromagnetisk Kompatibilitet
Tabel D-4   Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr og LIFEPAK CR 
Plus-defibrillatoren og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren.

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr 
og LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren.

LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren og LIFEPAK EXPRESS-defibrillatoren er beregnet til brug i et elektromagnetisk 
miljø, hvor forstyrrelser fra udstrålede radiofrekvenser kontrolleres. Kunden eller brugeren af LIFEPAK 
1000-defibrillatoren kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumafstand 
mellem bærbart eller mobilt radiokommunikationsudstyr (sendere) og defibrillatoren som anbefalet nedenfor 
i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens 
nominelle 
maksimale 

udgangseffekt
W

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens
m

150 kHz til 80 MHz 80–800 MHz 80–870 MHz,
900 MHz til 2,5 GHz

870 MHz til 900 GHz 

d = 7,7√ P

0,01 Ikke tilgængelig 0,12 0,23 0,77

0,1 Ikke tilgængelig 0,38 0,73 2,43

1 Ikke tilgængelig 1,2 2,3 7,7

10 Ikke tilgængelig 3,8 7,3 24,3

100 Ikke tilgængelig 12 23 77

For sendere med maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d 
i meter (m) bestemmes ved hjælp af den relevante ligning for senderens frekvens, hvor P er senderens nominelle 
maksimale udgangseffekt i watt (W) som oplyst af producenten af senderen.

Bemærk 1:  Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.

Bemærk 2:  ISM-båndene (Industrial, Scientific og Medical) mellem 150 kHz og 80 MHz er: 6,765 MHz 
til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

Bemærk 3:  Der bruges en yderligere faktor på 10/3 ved beregning af den anbefalede sikkerhedsafstand 
for sendere i ISM-frekvensbåndene mellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz. 
Den skal mindske risikoen for, at mobilt/bærbart kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis 
det bruges på steder, hvor der er patienter.

Bemærk 4:  Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Udbredelsen af elektromagnetisk stråling påvirkes 
af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

d 1,2 P= d 2,3 P= d 7,7 P=
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