
IDRETTSLAG 
TILBUD HJERTESTARTER

Ingen idrettslag er for stort eller for lite til å skaffe seg 
hjertestarter. Årlig faller flere idrettsutøvere, trenere og 
foreldre om med uventet hjertestans. Utplasserte 
hjertestartere redder liv. 

Vi oppfordrer alle idrettslag til å trygge sin idrettsarena ved å gå 
til anskaffelse av hjertestarter.

Markedslederen HeartSine PAD350 er en av de mest 
brukervennlige hjertestarterne og den har selvsagt norsk 
taleveiledning som forteller hva en skal gjøre. Den lille 
størrelsen og lave vekten gjør at den er lett å ta med på 
turneringer o.l. Hjertestarteren er markedets mest robuste og 
kan derfor fint tas med i en sekk eller bag når man er på tur.

Ved kjøp av hjertestarter er bæreveske og startkit inkludert. 

FORDELER: 

 10 års garanti (markedets beste)
 4 års levetid på batteri/elektrodepakken
 Veier kun 1.1 kg.
 IP56. Markedets mest robuste for støv 

og vann.
 Leveres med bæreveske inkludert.
 CE & FDA godkjent.
 90 minutt opptak av EKG og 

hendelsesdata.
 Forward Hearts. Kampanje som gjør at 

personer som blir reddet av hjertestans 
med en HeartSine kan donere en 
hjertestarter til valgfri organisasjon.

 Norges desidert mest solgte 
hjertestarter.

    PAD 350 HAR FØLGENDE FORDELER: 
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HJERTESTARTERSKAP

Enkelt og kompakt hjertestarterskap med alarm for
innendørsbruk, som gjør hjertestarteren lett synlig og
tilgjengelig. 

Rotaid Utendørs hjertestarterskap med
alarm og varme for utendørsbruk ned
til -25 C. 

Kr. 1.990,- 
Eks. mva.

Kr. 4.990,- 
eks. mva.

Kun KR. 8.990 ,- 
Eks. mva. Spar kr. 3.000                                                                                                                                            

                                                              
                                                              

                          



Røde Kors Førstehjelp tilbyr førstehjepkurs tilpassset idrettslag. 
Kursholdes av erfarne kursholdere, og passer for trenere,
foreldre og fra 13 års alder. 

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset 
er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med 
praktiske øvelser.

VI TILBYR FØLGENDE KURS: 

 Grunnleggende idrettsskadekurs som tar for seg de  
   vanligste skadene i idretten

 Livreddende førstehjelpskurs/hjertestarterkurs

Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente
nasjonale retningslinjer. Vi bruker profesjonelle, erfarne
instruktører.

Overskuddet tilbakeføres til ditt lokale Røde Kors i Norge.

Ved kjøp av hjertestarter oppfordrer en at hjertestarter
blir registrert i hjertestarterregisteret: www.113.no

Fordelene med Powerheart G5
helautomatisk hjertestarter: 

INNHOLD: 

 Pasientundersøkelse
 Bevisstløshet
 Varsling av nødetater
 Egensikkerhet
 Frie luftveier
 Sideleie
 Symptomer på hjertesykdommer
 Hjerte- lungeredning
 Kurset er blanding av teori og praksis
 Anbefalt alder: Fra 13 år
 Alle deltakere får kurshefte med 

     førstehjelpstips
  Alle deltakere får kursbevis etter endt  

    kurs

   Førstehjelpskurs 3 timer 
   Maks antall deltakere: 15 pers 

 
KR 5.990,-

 (Fritatt for mva.)
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IDRETTSLAG 
TILBUD FØRSTEHJELPSKURS

Geir Ove Skaarstad
Salgskonsulent/Instruktør
Mobil:  (+47) 92 14 15 16
E-post: go@rodekorsforstehjelp.no


