
 

Effektiv og økonomisk hjertestartertrening 
ShockLink kobler de fleste vanlige hjertestarterne til majoriteten av treningsdukkene eller 

simulatorene i dagens marked. Dette gir en altomfattende løsning på realistisk og 

standardisert trening. 

ShockLink kobles til treningselektrodene og en standard hjertestarter for å begynne 

treningen. Energien fra støtet som hjertestarteren produserer, uskadeliggjøres i 

ShockLink-kabelen.  

I en situasjon kan ulike lag enkelt trene sammen, da du effektivt kan bytte mellom ulike 

hjertestartere. Med ShockLink trenger du ikke lenger å kjøpe hverken en spesifikk 

treningsmodell for hjerestarteren eller en ny treningsdukke til førstehjelpstrening. Dette 

reduserer kostnadene knyttet til ekte trening med hjertestartere. 

  

ShockLink kan for øyeblikket koble til følgende 

defibrillatorer: 

Defibrillator  Modell Veiledning for tilkobling 

 

 MRx 

 FR3 

 FR2 

 FRx 

Trenger ikke adapter for å koble til Shocklink 

 

 AED Plus® 

 AED Pro® 

 R series® 

 X series® 

Noen Zoll defibbrillatorer krever et unikt 

oppsett. Klikk på denne linken for 

oppsett (oppsettet er på engelsk) 

 

 LIFEPAK ®12 

 LIFEPACK ®15 

 LIFEPACK® 20 

 LIFEPACK ®1000 

Trenger adapter for å benytte ShockLink. 

Klikk på denn linken for å se denne linken  

 

Corpuls3 

Corpuls1 

Kopatibel adapter er ikke gitt ut, men kommer 

snart 

Tren på samme måte som medisinske prosedyrer utføres på 
Tren med realistiske hjertestarter-elektroder (ikke knotter) med alle de viktigste 

læringsmålene fra førstehjelpstrening. ShockLink-fjernkontrollen, eller en SimPad 

SkillReporter, kan brukes for å skape endringer i simulerte hjerterytmescenarier. 

 

 

 

 

http://hjertevakten.com/images_hovedside/How%20to%20connect%20ShockLink%20to%20train%20with%20a%20ZOLL%20defibrillator.pdf
http://hjertevakten.com/images_hovedside/How%20to%20connect%20ShockLink%20to%20train%20with%20a%20ZOLL%20defibrillator.pdf
http://hjertevakten.com/images_hovedside/How%20to%20connect%20ShockLink%20to%20train%20with%20a%20ZOLL%20defibrillator.pdf
http://hjertevakten.com/produkt/ovingsdukker/resusci-anne/tilbehor/treningsadapter-quik-combo
http://hjertevakten.com/produkt/ovingsdukker/resusci-anne/tilbehor/treningsadapter-quik-combo


 

 

Trening og hjerterytmer 

kontrollert av: 

ShockLink-

fjernkontroll 

 

SimPad Skillreporter

 

Integrerte løsninger for effektiv trening 

Når ShockLink brukes med en treningsdukke aktivert 

med Laerdal LINK Technology, vil treningen utvikle seg når elektrode plasseringen har 

blitt oppdaget. 

Når SimPad SkillReporter brukes for å kjøre og kontrollere en treningsøkt, vil ShockLink 

automatisk sende treningshendelser til en treningslogg for å avlegge en rapport. Dermed 

kan alle handlinger og tidsforbruket knyttet til utførelse av hjerte-lunge-redning, 

plassering av elektrodene på korrekt vis, og levering av støt med minimum forstyrrelser, 

vurderes nøyaktig og brukes i evalueringen. 

ShockLink tilbyr en altomfattende løsning innen 
hjerte-lunge-redning. 
Tidlig bruk av hjertestarter, innen de første fem minuttene, er et viktig trinn i hjerte-

lunge-redning. Med enklere og mer effektive treningsløsninger, kan flere lekmenn 

fungere som førstehjelpere i samfunnet. 

Studier i Sverige har vist at bedre overlevelsesandeler i episoder som inntreffer utenfor 

sykehus er grunnet en forbedring i alle trinnene i førstehjelpstreningen (European Heart 

Journal, September 2014). ShockLink kan bidra til å hjelpe denne utviklingen. 
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