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Velkommen hos Cardia Europe i 
samarbejde med Hjertehjælp
For at kunne vælge det rigtige sikkerhedsudstyr fra 
starten, har du brug for at vide, hvordan man sammen-
sætter den optimale sikkerhedspakke.

Vi ved, hvad det kræver for at gøre en 
god langsigtet investering i det rigtige 
og nødvendige sikkerhedsudstyr.

Cardia Europe tilbyder et bredt udvalg af produkter og 
serviceaftaler, der spænder fra topmoderne innovative 
produkter til standard produkter. 

Et bredt produktsortiment kombineret med vores 
udvalg af sikkerhedskurser & uddannelser samt stærke 
netværk af forhandlere og sikkerhedskonsulenter sikrer, 
at du får det rigtige produkt og servicepakke, der pas-
ser til dine behov - på kort såvel som på lang sigt.

Kontakt os og hør mere om, hvad der gør produkter 
fra Cardia Europe så specielle, og hvordan vi kan hjælpe 
dig med at træffe det rigtige valg - første gang.

Det giver økonomisk mening!

Vi får sikkerheden 
til at falde på plads

Torben Meisner

En lille investering 
for virksomheden 
en stor investering 
i livet
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Skræddersy din egen 
komplette Cardia Europe 
sikkerhedsløsning

EYEAIDSERVICE

CPR CHECK

BRANDMATERIEL ECC ASSISTENT

HJERTESTARTER (AED)

FØRSTEHJÆLPSTASKE

SPORTSTASKE

APV OG SUNDHEDSTJEK

MINI SKADESTUE

FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

KURSER

4

SIKKERHEDS-
RÅDGIVNING

SIKKERHEDS-
RÅDGIVNING

BRAND-
MATERIEL

FØRSTEHJÆLPS-
UDSTYR

FØRSTEHJÆLPS-
UDSTYR

SIKKERHEDS-
UDSTYR



CardiaConcept

CARDIA 
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håndtering 
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Interaktiv 
undervisning

En Cardia Concept 
løsning kan sammensættes, 

så den passer netop 
din virksomheds ønsker

Du kan f.eks. samle 
alle produkter, kurser, care 
og service i en samlet 

konceptløsning og betale 
en fast månedlig ydelse

Hvis du hellere vil 
købe produkterne, kan der 

oprettes en Cardia Service 
aftale på den løbende 

servicering af udstyret og 
f.eks. kursusdelen
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Cardia Safety
•  Sikkerhed er ikke bare vigtig for dig og dine ansatte, men også 

et vigtigt signal at sende til besøgende, virksomhedens kunder og 
samarbejdspartnere.

•  Cardia Safety giver mulighed for en bred vifte af kombinationer. 
Vi kan alt fra små til store løsninger, og skræddersyr løsninger så det 
passer præcist til jeres behov.

•  Vi stiller ekspertisen til rådighed. Vi guider og vejleder efter gældende 
lovkrav, således at du og din virksomhed er ”safe”.

Cardia Service
•  Al teknik bør efterses! For at sikre vores kunder optimalt, har vi 

udviklet et unikt servicekoncept for vores CardiAid AED. Hjertestarteren 
serviceres hvert andet år og her opdateres hjertestarteren med de nyeste 
guidelines fra ILCOR, opdatering af softwaren og nye friske elektroder 
samt udskiftning af batteri.

•  Udover den årlige service skal der udføres trygprøvning på brandudstyr 
i intervaller mellem 5-10 år. Har en enhed været i brug skal den 
genopfyldes/reetableres.

•  Med Cardia Service er al udstyr 100% i orden og trygheden i top.
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Cardia Training
•  God og tryg hverdag i samarbejde med Hjertehjælp

•  Træning/øvelse = tryghed. Det giver ro, skaber overblik og sikrer hurtig 
og effektiv hjælp, hvis en krisesituation skulle opstå.

•  Med Cardia Training klæder vi Jer godt på. Med vores brede vifte 
af kurser inden for førstehjælp, brandkurser m.m. giver vi de bedste 
betingelser for en god og tryg hverdag.

•  Vi tilbyder skræddersyede kurser til alle brancher.

•  På vores diplom kurser uddeler vi altid en interaktiv trænings CD “Det 
kunne ske en dag”. CD’en indeholder øvelser indenfor paratviden og 
situationsøvelser med billeder. CD’en er på nuværende tidspunkt den 
eneste på markedet.

Cardia Care
•  Sundhed er en vigtig del af vores trivsel. Det gælder alle områder af 

livet. I Cardia Care dækker vi hele paletten. Vi sætter den enkelte person 
i fokus, og sikrer at såvel det fysiske, psykiske og mentale miljø er i 
højsædet. Når vi fungerer godt på alle 3 områder, yder vi også vores 
absolut bedste.

•  Det giver bedre, dygtigere og topmotiverede medarbejdere. Færre 
sygedage, større trivsel og arbejdsglæde. Resultatet kan læses direkte på 
bundlinjen.

•  APV og APBV er i dag et lovkrav, og en vigtig del af vores trivsel. Vi 
hjælper dig til, at blive en endnu bedre arbejdsplads, så I opfylder alle 
krav fra Arbejdstilsynet.

•  Vi kan alle komme ud for en situation, hvor der er behov for professionel 
hjælp. Vi tilbyder krise psykologisk bistand døgnet rundt alle dage.

•  I vores sundhedsordninger tilbyder vi sundhedstjek, kostvejledning, 
motionsplan, kurser, workshops, foredrag, personlig coaching m.m.

Hjerte-
startere

Brand-udstyr

Sikkerheds-
kurser

Kurser i 
psykisk 

håndtering af 
kriser m.v.

Interaktiv 
undervisning

APV

Krisehjælp Sundheds-
ordninger
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Kontorpakken 
Hjertestarter, brandsikring og førstehjælpsudstyr

 1 stk. CardiAid AED
  1 stk. vægophæng
 1 stk. AED skilt
  1 stk. AED klistermærke (”Vi har AED”) til indgangsdør
  1 stk. 5 kg. CO2 slukker
  1 stk. 9 liter vandslukker
  2 stk. skilte til brandslukkere
  2 stk. røgalarmer, solo
  1 stk. førstehjælpskasse type 1
  Årlig service på brandslukkere (se beskrivelse side 38)
  Serviceaftale på AED (se beskrivelse side 14)

Pakkepris .....kr. 379,- pr. måned
KONTORPAKKEN INKL. KURSER

CK-003, Basal genoplivning og 
arbejdsulykker, 6 timers kursus 
CM-070, Vedligeholdelseskursus, år 2.
Pakke pris pr. måned kr. 599,-

VI SØRGER FOR, 

AT  DIT KONTOR 

ER SIKRET OG VI HAR NETOP 

DEN LØSNING, SOM PASSER 

TIL DIG!

VORES LØSNINGER OPFYLDER 
DE GÆNGSE KRAV TIL BRAND-
SLUKNING OG SKILTNING MED 
GODKENDTE BRANDSLUKKERE.

Løsningen monteres hos dig af 
erfarne montører. Skulle det vise 
sig, at du burde have en anden type 
af brandslukker end den valgte, så 
sørger montøren for, at det er den 
rigtige brandslukker, som hænges op.
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Bindingsperiode 48 måneder. 
Opstartsgebyr på kr. 750,-. 
Vi henviser til vores generelle abonne-
mentsbetingelser som du fi nder på 
www.hjertehjælp.dk.
Priserne er eksklusive moms og levering.



Cafépakken 
Hjertestarter, brandsikring og førstehjælpsudstyr

  1 stk. CardiAid AED
  1 stk. vægophæng
  1 stk. AED skilt
  1 stk. AED klistermærke (”Vi har AED”) til indgangsdør
  1 stk. 5 kg. CO2 slukker
  1 stk. 9 liter vandslukker
  1 stk. brandtæppe
  2 stk. skilte til brandslukker
  1 stk. fl ugtvejsskilt
  1 stk. førstehjælpskasse type 2
  Årlig service på brandslukkere (se beskrivelse side 38)
  Serviceaftale på AED  (se beskrivelse side 14)

Pakkepris .....kr. 399,- pr. måned
CAFÉPAKKEN INKL. KURSER
CK-003, Basal genoplivning og arbejdsulykker, 
6 timers kursus

CM-070, Vedligeholdelseskursus, år 2.
Pakke pris pr. måned kr. 629,-

VI SØRGER FOR, 

AT  DIN CAFÉ 

ER SIKRET OG VI HAR NETOP 

DEN LØSNING, SOM PASSER 

TIL DIG!

VORES LØSNINGER OPFYLDER DE 
GÆNGSE KRAV TIL BRANDSLUK-
NING OG SKILTNING MED GOD-
KENDTE BRANDSLUKKERE.

Løsningen monteres hos dig af 
erfarne montører. Skulle det vise 
sig, at du burde have en anden type 
af brandslukker end den valgte, så 
sørger montøren for, at det er den 
rigtige brandslukker, som hænges op.
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Bindingsperiode 48 måneder. 
Opstartsgebyr på kr. 750,-. 
Vi henviser til vores generelle abonne-
mentsbetingelser som du fi nder på 
www.hjertehjælp.dk.
Priserne er eksklusive moms og levering.



Butikspakken 
Hjertestarter, brandsikring og førstehjælpsudstyr

  1 stk. CardiAid AED
  1 stk. vægophæng
  1 stk. AED skilt
  1 stk. AED klistermærke (”Vi har AED”) til indgangsdør
  1 stk. 9 liter vandslukker
  1 stk. 6 kg. pulverslukker
  1 stk. brandtæppe
  2 stk. skilte til brandslukkerne
  1 stk. fl ugtvejsskilt
  3 stk. røgalarmer, solo
  1 stk. førstehjælpskasse type 2
  Årlig service på brandslukkere (se beskrivelse side 38)
  Serviceaftale på AED (se beskrivelse side 14)

Pakkepris .....kr. 389,- pr. måned
BUTIKSPAKKEN INKL. KURSER

CK-003, Basal genoplivning og arbejdsulykker, 
6 timers kursus
CM-070, Vedligeholdelseskursus, år 2.
Pakke pris pr. måned kr. 599,-

VORES LØSNINGER OPFYLDER 
DE GÆNGSE KRAV TIL BRAND-
SLUKNING OG SKILTNING MED 
GODKENDTE BRANDSLUKKERE.

Løsningen monteres hos dig af 
erfarne montører. Skulle det vise 
sig, at du burde have en anden type 
af brandslukker end den valgte, så 
sørger montøren for, at det er den 
rigtige brandslukker, som hænges op.

VI SØRGER FOR, 

AT  DIN BUTIK 

ER SIKRET OG VI HAR NETOP 

DEN LØSNING, SOM PASSER 

TIL DIG!
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Bindingsperiode 48 måneder. 
Opstartsgebyr på kr. 750,-. 
Vi henviser til vores generelle abonne-
mentsbetingelser som du fi nder på 
www.hjertehjælp.dk.
Priserne er eksklusive moms og levering.



Industripakken 
Hjertestarter, brandsikring og førstehjælpsudstyr

  1 stk. CardiAid AED
  1 stk. indendørsskab standard
  1 stk. AED skilt
  1 stk. AED klistermærke (”Vi har AED”) til indgangsdør
  1 stk. 9 liter vandslukker
  1 stk. 6 kg. pulverslukker
  1 stk. brandtæppe
  2 stk. skilte til brandslukkerne
  1 stk. fl ugtvejsskilt
  1 stk. CPR check
  1 stk. ECC assistent
  1 stk. EyeAid, øjenskyllestation med 2 fl asker
  1 stk. Cederroth førstehjælpsstation 490900
  Årlig service på brandslukkere (se beskrivelse side 38)
  Serviceaftale på AED (se beskrivelse side 14)

Pakkepris .....kr. 499,- pr. måned
INDUSTRIPAKKEN INKL. KURSER

CK-003, Basal genoplivning og 
arbejdsulykker, 6 timers kursus
CM-070, Vedligeholdelseskursus, år 2.
Pakke pris pr. måned kr. 729,-

VORES LØSNINGER OPFYLDER DE 
GÆNGSE KRAV TIL BRANDSLUK-
NING OG SKILTNING MED GOD-
KENDTE BRANDSLUKKERE.

Løsningen monteres hos dig af 
erfarne montører. Skulle det vise 
sig, at du burde have en anden type 
af brandslukker end den valgte, så 
sørger montøren for, at det er den 
rigtige brandslukker, som hænges op.

VI SØRGER FOR, 

AT  DIT FIRMA 

ER SIKRET OG VI HAR NETOP 

DEN LØSNING, SOM PASSER 

TIL DIG!
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Bindingsperiode 48 måneder. 
Opstartsgebyr på kr. 750,-. 
Vi henviser til vores generelle abonne-
mentsbetingelser som du fi nder på 
www.hjertehjælp.dk.
Priserne er eksklusive moms og levering.



BESKRIVELSE 

Bemærk at CardiAid hjertestarteren har forudtilsluttede elektroder og starter automatisk, 
når låget åbnes! Det kan redde vigtige sekunder, da førstehjælperen ikke først skal tilslutte 
elektroder og fi nde ud af, hvordan maskinen startes - hvilket kan være svært i en presset 
situation.

CardiAid hjertestarter

  Kan bruges af enhver uden forudgående 
uddannelse/undervisning.

  Tænder automatisk når låget åbnes.

  Giver klare verbale og visuelle instruktio-
ner jævnfør de internationale ILCOR 2010 
retningslinier for genoplivning.

  Forudtilsluttede elektroder.

   Giver mulighed for at yde elektrochok 
indenfor 1-2 minutter.

  Giver det mest effektive elektrochok med 
bifasisk bølgeform.

  Giver ikke stød hvis det ikke er nødven-
digt eller gavnligt.

  Assisterer brugeren igennem HLR 
(Hjerte-Lunge-Redning) med metronom-
signal for maksimal effektivitet.

VARENUMMER
Hjertestarter ....................... CT0207DKAED

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CT0207DKAED ....................kr. 11.950,-

STANDARD INDHOLD
 AED
 Beskyttelsestaske
 Forudtilsluttet elektrodesæt
 Batteri
 Nødhjælpspakke

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned ............................kr. 399,-

EKSTRA INDHOLD ABONNEMENT
 AED (CT0207DKAED)
 Vægophæng (CT0207W)
  Introduktionskursus
  On-site service
  Efter brug service
 Krisepsykologisk AED hjælp

  Automatisk selvtest: Dagligt, månedligt 
og når apparatet tændes.

  Bevægelsesdetektor.

  Automatisk lagring af alle data om begi-
venheden.

   6 års garanti ved normalt brug og ved 
overholdelse af serviceplan.

  CE-godkendt jævnfør normerne EN60601-
1, EN60601- 1-2 og EN60601-2-4.

    Europæisk (EUR1) produkt udviklet i 
Tyskland og produceret på en medicinal-
fabrik i Frankrig.

  Særligt tilbehør som giver sikkerhed, 
nem brug og optimal funktion.

KRISENUMMER

7026 6446

Ved et hjertestop, er tiden 
altafgørende. Der går kun 4-5 

minutter, før alvorlige hjerneskader kan 
indtræde. Med et abonnement på en CardiAid 

hjertestarter der omfatter professionel 
undervisning i brugen af hjertestarteren 

samt mulighed for kurser i 
hjertemassage (HLR), kan du nu 

sikre, at I altid er parate 
til at hjælpe, hvis det 

værst tænkelige 
skulle ske.

CardiAid hjertestarter

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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Vi samarbejder med Tandlægeforeningen

Tandlæge redder livTandlæge redder livTandlæge redder liv
med CardiAid!med CardiAid!med CardiAid!

Omkring kl. 17 synker en mand sammen ved køle-
disken i Super Brugsen overfor tandlægens klinik.
Tililende konstaterer manglende vejrtrækning og 
påbegynder genoplivning med hjertemassage. En 
kunde i Super Brugsen er tilfældigvis bekendt med, 
at tandlægeklinikken har en hjertestarter og løber 
over gaden til tandlægen.
Tandlæge Jørgen Bergmann befi nder sig i klinik-
ken med en assistent og har en patient i tandlæ-
gestolen. Tandlægen og assistenten, som begge 
har modtaget et introduktionskursus i brugen af 
CardiAid hjertestarter, er få minutter efter fremme 
hos den livløse person medbringende CardiAid 
hjertestarteren.
Tandlægen åbner låget på hjertestarteren og 
fremtager elektrodepakningen. Assistenten 
havde i mellemtiden overtaget genoplivning med 
hjertemassage og kunstig åndedræt. Personen var 
uden nævneværdig behåring på brystkassen, så 
tandlægen placerer elektroderne uden barbering, 
og hjertestarteren analyserer.
Hjertestarteren oplyser ” stød anbefales ” og 
tandlægen trykker på stødknappen.
Første stød gav intet resultat. Efter andet stød 
konstaterer tandlægen, at der er målbar puls i 
halsen samt begyndende vejrtrækning.
Kort tid efter ankom ambulance samt herefter 
ambulancelæge. Tandlægen bemærkede, at per-
sonen var ved bevidsthed, da personen blev kørt 
ud til ambulancen.
Patienten blev indlagt på hjertekirurgisk afdeling 
på Odense Universitetshospital og er i bedring. 
Lægen kunne oplyse, at hjertestarteren uden tvivl 
var årsag til at personen blev genoplivet.
I dag er patienten udskrevet og i bedring.

Endnu et liv reddet med en CardiAID Hjertestarter! 

TIRSDAG DEN 4. JANUAR 2011 
ER EN DAG TANDLÆGE JØRGEN BERGMANN, KVÆRNDRUP, 
IKKE GLEMMER FORELØBIG

Når hjertestarteren kommer i brug
Vi står klar til at hjælpe

KRISENUMMER

7026 6446

MENNESKER, DER OVERVÆRER EN 
ULYKKE, FÅR OFTE EN EFTERFØLGENDE 
PSYKISK REAKTION.

Det kan være psykisk belastende at yde 
livreddende førstehjælp, og det er vigtigt, 
at førstehjælperen efterfølgende kan få den 
rette hjælp, hvis der er behov for det.

Cardia Europe tilbyder krisehjælp til per-
soner, der har brug for professionel as-
sistance efter anvendelse af CardiAid 
hjertestarteren.

Servicen er gældende under vores Hjerte-
startabonnement og ved brug af hjertestar-
tere, hvor der er tegnet servicekontrakt.

Krisehjælpen udføres af vores samarbejds-
partner WorkLife Partners, som er en af de 
førende virksomheder på området i Dan-
mark med stor erfaring og ekspertise.

DEN PSYKOLOGISKE BISTAND BESTÅR I:

• Telefonisk kontakt med en psykolog
•  Tilbud om 2 samtaler, hvor hændelsen 

tales igennem
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VARENUMMER
On-site service: ............... DK-AEDSERV-ON
Servicecenter: ...................DK-AEDSERV-SC

PRIS AED SERVICE
DK-AEDSERV-ON ...................kr. 2.250,-
DK-AEDSERV-SC ....................kr. 1.250,-

TILLÆG TIL AED SERVICE 
PRODUKT .........................................PRIS
Kontrol indendørskabinet 
CC002T ........................................ kr. 38,-

Kontrol indendørskabinet 
CDC01DK inkl. batteriskift ........... kr. 69,-

Kontrol udendørskabinet 
CC001TEN .................................kr. 129,-

CardiAid ECC Assistent kontrol 
og batteriskift .............................kr. 129,-

CardiAid CPR Check kontrol, 
batteri- og elektrodeskift ...........kr. 179,-

EYEAID kontrol af udløbsdato ..... kr. 38,-

Førstehjælpskasser, tasker og 
skabkontrol af udløbsdato på 
forbrugsprodukter ........................ kr. 38,-

Service på produkter som tillæg til AED 
service udføres udelukkende i forbindelse 
med udførelse af service på AED. Produk-
terne skal forefi ndes på samme adresse 
som AED.

Service AED 
og tilbehør

FOR 
OPTIMAL 

SIKKERHED
Med en serviceaftale sikres 

du og dine omgivelser optimalt, 
samtidig med at produktgarantien 

udvides i serviceaftales løbetid.

En serviceaftale omfatter også 
krisepsykologisk bistand til 

førstehjælperne.

Onsite service eller 
service på vores service-center
Med en serviceaftale sikres du og dine omgivelser optimalt, samtidig med at produktgaran-
tien udvides fra 2 til 6 år.
Der kan vælges mellem to af følgende servicekontrakter:

• On-site service, hvor vores servicetekniker udfører service på lokationen.
•  Service hos servicecenter, hvor der sendes en speciel kasse designet til hjertestarteren til 

dig, som herefter returnerer denne til vores servicecenter for service.

HVOR FOR SERVICE?
CardiAid hjertestarteren benytter ikke almindelige håndkøbsbatterier, men et batteri som er 
specielt udviklet til hjertestarteren. Netop isat kan batteriet give mere end 200 stød!

Vi mener, at det er uforsvarligt at lade ikke professionelle udføre teknisk arbejde med livred-
dende udstyr. Derfor kan kun en certifi ceret servicetekniker udskifte f.eks. batteriet og teste 
hjertestarteren med en DEFI tester. Vores batterier er af højeste standard og bliver testet 
af serviceteknikeren, inden disse indsættes i maskinen. Der er ingen grund til at løbe den 
risiko, at batteriet indsættes forkert, eller at man får indsat et batteri, som er næsten fl adt. 
Ved service skiftes endvidere elektroder og nødhjælpspakken.

FØLGENDE ER DÆKKET AF AF TALEN:
• Service hvert 2. år
• Transport til og fra købers adresse ved on-site service
• Fragt af hjertestarter til og fra købers adresse ved service hos servicecenter
• Forbrugt arbejdstid under serviceeftersyn
• Krisepsykologisk bistand til førstehjælperen efter brug af apparatet
• Service og reetablering efter brug af hjertestarteren

FØLGENDE UDFØRES VED SERVICE:
• Udskiftning af batterier
• Udskiftning af elektroder
• Udskiftning af nødhjælpspakke
• Funktionskontrol (med DEFI tester)
• Udvendig og indvendig visuel inspektion
•  Eventuel opdatering af ILCOR 

guidelines og øvrig software

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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BLIV ANNONCØR FRA 500 KR/
EKSKL MOMS OM MÅNEDEN
Som annoncør får du en helt unik mulighed 
for at komme ud med et godt budskab til 
en meget fornuftigt pris – vores annoncø-
rer er i bogstaveligste forstand med til at 
redde liv. Vi garanterer, at reklamespottet 
vises minimum 2.500 gange/månedligt, 
udelukkende steder hvor der færdes i 
100.000-vis af mennesker årligt, såsom 
biografer, hoteller, idrætshaller, bowling-
centre m.m.
Annoncepriser starter fra 500 kr/ekskl. 
moms per måned, og varierer efter 
længden af reklamespottet samt antal af 
skærme hvor annoncerne vises.

www.gratishjertestarter.dk

Desværre afholder mange sig fra at anskaffe 
sig en hjertestarter af økonomiske årsager.
Med en reklamefi nansieret hjertestarter skal 
I ikke længere bekymre Jer om denne del. 
Hjertestarteren sidder på en plade, hvori 
der er indbygget en 15” skærm, hvorpå der 
lydløst kører reklamespots. Annonceindtæg-
terne fra disse reklamespots fi nansierer, at 
vi kan tilbyde vores partnere at få opsat en 
sponsorhjertestarter – uden det koster en 
krone.

I forbindelse med opsætning af en reklame-
fi nansieret hjertestarter afholder vi et intro-
duktionskursus i brug af hjertestarteren for 
det personale der har tilknytning til stedet 
hvor den opsættes. Vi sørger for alt omkring 
service, vedligeholdelse, reparation, garanti 
m.m.

WWW.GRATISHJERTESTARTER.DK ER ET NYT KONCEPT HVOR MAN HAR MULIGHED 
FOR AT FÅ EN REKLAMEFINANSIERET HJERTESTARTER TIL RÅDIGHED GRATIS.

– reklamen 
der 

redder 
liv
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   Kan bruges af enhver uden forudgående 
uddannelse/ undervisning.

   Hjælper med effektiv hjerte-lunge-red-
ning (HLR).

   Guider brugeren i den korrekte hastig-
hed i kompressionerne med metronom-
signal.

     LED indikatorer viser om der gives kor-
rekt kraft i kompressionerne.

   Reducerer risikoen for skader.

   Sikrer fuld frigivelse af kraft imellem 
kompressionerne (hvilket er vigtigt for 
blodcirkulationen).

   Automatisk batteritester (selvkontrol).

   Sikrer at brugeren har den korrekte posi-
tion for udførelse af hjertemassagen.

BESKRIVELSE 

Sikrer at man ikke længere skal gætte sig til 
korrekt hjertemassage!
Mange mennesker har lært at udføre 
hjertemassage (HLR), men desværre falder 
ens færdighed til at, udføre en effektiv hjer-
temassage hurtigt, og de fl este mennesker 
har meget svært ved at udføre virkelig 
effektiv hjertemassage i en nødsituation.

VARENUMMER
ECC Assistent .................................CCPR01

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CCPR01 ..................................kr. 1.250,-

STANDARD INDHOLD
 ECC Assistent (CCPR01EN)
 Beskyttelsestaske
 Batteri

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 49,-

KORREKT 
HJERTEMASSAGE

En perfekt makker til CardiAid 
hjertestarteren. CardiAid ECC Assistent 

har overvundet de traditionelle problemer 
i forbindelse med hjertemassage, og giver en 

hurtig og effektiv hjertemassage.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

CardiAid 
ECC Assistent

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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BESKRIVELSE 

CardiAid CPR Check er en assistent, som ana-
lyserer hvorvidt en person har brug for HLR 
(hjerte-lunge-redning) eller ej ved at evaluere 
de vitale funktioner; vejrtrækning og puls. Kun 
2% kan foretage korrekt vurdering indenfor 
10 sekunder. Studier viser, at 45% af første-
hjælpere ikke er i stand til at foretage korrekt 
vurdering.

VARENUMMER
CPR Check ........................................CCH01

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CCH01 ....................................kr. 1.995,-

STANDARD INDHOLD
 CPR Check (CCH01)
 Beskyttelsestaske
 Forudtilsluttede batterier (2 stk.)
 Forudtilsluttet elektrode
 Ekstra batterier (2 stk.)
 Ekstra elektrode
 Quickguide til HLR

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 79,-

TILBEHØR
Elektrode til CPR Check ............... kr. 95,-

CardiAid 
CPR Check

EN 
VITAL 

ASSISTENT! 
De seneste internationale 

ILCOR retningslinjer foreskriver, at 
en førstehjælper ikke bør bruge mere 

end 10 sekunder på at analysere livstegn. 
Dette er sikret med CardiAid CPR Check.

Med CardiAid CPR Check kan du starte 
livsvigtig førstehjælp uden at miste 

dyrebar tid.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

   Analyserer både vejrtrækning og puls.

   Komplet analyse på blot 10 sekunder.

   Starter automatisk når den tages ud af 
beskyttelsestasken.

   LED indikatorer viser om der skal igang-
sættes HLR.

   Analyserer patienten under hele forløbet.

   Foretager selvtest før og under brug.

   Vægt kun 15g inklusive batterier.
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BESKRIVELSE 

Flot vægophæng til CardiAid hjertestarte-
ren. Vægophænget monteres let på væg-
gen med blot 2 skruer.

   Designet til indendørsbrug.

   Nem montering.

   Mulighed for opbevaring af ekstra 
elektrodesæt.

CardiAid 
vægophæng
CardiAid

elektrodesæt.

VARENUMMER
Vægophæng ............................... CT0207W

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CT0207W ...................................kr. 449,-

STANDARD INDHOLD
 Vægophæng (CT0207W)
 Skruer og plugs medfølger til opsætning

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ................................kr. 0,-
(er indeholdt i abonnement på AED)

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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   Designet til indendørsbrug.

   Akustisk alarm.

   Visuel alarm ved lys.

   Mulighed for opbevaring af ekstra elek-
trodesæt.

Kan udbygges med:

     Digital lås

   Nøgleboks (se varenummer KEYCGR11)

BESKRIVELSE 

Med sit design sikrer vores indendørskabi-
net, at hjertestarteren nemt kan fi ndes og 
nemt kan tages i brug i en nødsituation.
Kabinettet har alarm og lys, der aktiveres, 
når lågen åbnes.

VARENUMMER
Indendørskabinet ........................CDC01DK

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CDC01DK ...............................kr. 2.895,-

STANDARD INDHOLD
 Kabinet (CDC01DK)
 Batteri

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 99,-

CardiAid 
indendørskabinet

FLOT 
INDENDØRSKABINET TIL

HJERTE-STARTER! 
En privat og offentlig placeret hjertestarter 

skal opbevares, så den bliver bemærket 
og samtidig, så hjertestarteren er 

opbevaret sikkert.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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BESKRIVELSE 

Vores indendørskabinet sikrer, at hjertestar-
teren nemt kan fi ndes og nemt kan tages 
i brug i en nødsituation. Kabinettet har 
indretning til placering af CardiAid ECC As-
sistent samt CardiAid CPR Check.

   Designet til indendørsbrug.

       Internationalt ILCOR AED skilt på plexi-
glas (ikke vist på billedet)

   Mulighed for opbevaring af ekstra 
elektrodesæt.

     Mulighed for opbevaring af 
CardiAid ECC Assistent.

   Mulighed for opbevaring af 
CardiAid CPR Check.

Kan udbygges med:

   Nøgleboks 
(se varenummer KEYCGR11)

CardiAid 
indendørskabinet - standard

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

indendørskabinet - standard
VARENUMMER
Indendørskabinet standard ............ CC002T

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CC002T ..................................kr. 1.495,-

STANDARD INDHOLD
 Kabinet (CC002T)
 Holder til CardiAid ECC Assistent
 Holder til CardiAid CPR Check

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 39,-

STANDARD 
INDENDØRSKABINET TIL 

HJERTE-STARTER! 
En privat og offentlig placeret hjertestarter 
skal opbevares, så den bliver bemærket og 
samtidig, så hjertestarteren er opbevaret 

sikkert.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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BESKRIVELSE 

Polyester forstærket glasfi ber sikrer en eks-
trem høj modstandsdygtighed overfor regn, 
frost, varme, erosion m.v.
Kabinettet er hærværkssikret!
Kabinettet har alarm og lys, der aktiveres, 
når døren åbnes.

   Designet til udendørsbrug.

     Vandtæt (IP56).

     Indbygget varme– og kølesystem.

     Mulighed for opbevaring af ekstra 
elektrodesæt.

Kan udbygges med:

     Kodedisplay 
(se varenummer SC1430PIN)

VARENUMMER
Udendørskabinet ....................... CC001TEN

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CC001TEN .............................kr. 8.190,-

STANDARD INDHOLD
 Kabinet (CC001TEN)
 Skruer og plugs medfølger til opsætning

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ...........................kr. 279,-

SÆRLIGE FORHOLD
Kabinettet skal tilsluttes af køber til
230V strømkilde.

CardiAid 
udendørskabinet

SIKKER 
UDENDØRS-

PLACERING AF AED! 
Med sit design sikrer CardiAid 

udendørskabinettet at hjertestarteren altid er 
synlig og nemt kan nås i en nødsituation. Dette 

informerer folk i det offentlige rum om, at 
der er en nødsituation, som kræver 

deres opmærksomhed.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

udendørskabinetudendørskabinet

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter

KABINETTET ER 
HÆRVÆRKSSIKRET!



Til vores skabe kan tilkøbes forskellige låse 
og åbne mekanismer, der gør skabene klar 
til alle situationer og forhold.

     nøgleboks inkl. glas

     kodedisplay til vores udendørsskab

Vi arbejder konstant med udvikling og for-
bedring af sikkerheden på vores produkter. 
Har din virksomhed specielle behov, så 
kontakt os og vi fi nder den løsning 
der passer bedst muligt til Jer.

VARENUMMER
Kodedisplay: ............................. SC1430PIN
Nøgleboks til nøgle til kabinetter 
inkl. 1 glas: .................................KEYCGR11
Ekstra glas: .........................KEYCGR11WIN

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
SC1430PIN ............................ kr. 1.805,-
KEYCGR11 ................................ kr. 229,-
KEYCGR11WIN ......................... kr. 199,-

Tilbehør til kabinetter 

Vi forbedrer 
sikkerheden i din 

virksomhed

BESKRIVELSE

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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VAND– OG 
STØVTÆT KUFFERT! 

Professionel støv, vandtæt og ekstrem robust 
kuffert. Den ultimative kuffert til beskyttelse og 

transport af alle typer udstyr, under selv 
de mest ekstreme forhold. 

Den perfekte kuffert til CardiAid AED, ECC 
Assistent samt ng kan skræddersyes så de 
nævnte produkter er beskyttet mod rystel-
ser m.v. Der er endvidere plads til et ekstra 
elektrodesæt til CardiAid AED.
Leveres tom eller med plukskum. Mulighed 
for specialindretning - f.eks. til CardiAid 
AED.

AED kuffert 
VARENUMMER
AED kuffert .......................WCASE518DK11

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
WCASE518DK11 ...................Kr. 2.495,-

STANDARD INDHOLD
 Kuffert
 Specialindretning

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned .............................. kr. 69,-

Førstehjælpskuffert 
VARENUMMER
Førstehjælpskuffert ..... WCASE518DKFA11

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
WCASE518DKFA11 ...............kr. 3.295,-

STANDARD INDHOLD
 Kompresforbinding og gazekompres
  Saks, pincet, engangshandsker, sikker-

hedsnåle
  Øjenskyller
  Plastre

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ...........................kr. 129,-
(er indeholdt i abonnement på AED)

Kuffert til AED 
og øvrige produkter

   Støv– og vandtæt ned til 10 meters dybde.

   Meget kraftig slagfast ABS-plast.

   Tåler et fl adetryk på 900 kg.

     Forstærkede vægge.

   Modstandsdygtig overfor ridser, knubs m.v.

     Trykudligningsventil.

   Håndtag med gummiforing.

     Specialindretning til CardiAid AED

     Specialindretning til CardiAid ECC As-
sistent

       Specialindretning til CardiAid CPR Check
�   Mulighed for opbevaring af ekstra elek-

trodesæt

BESKRIVELSE FØRSTEHJÆLPSKUFFERT

Førstehjælpskufferten er særligt velegnet 
til akut førstehjælpsindsats og indeholder 
blandt andet udstyr til standsning af blød-
ninger samt øjenskylning. Førstehjælpskuf-
ferten fi nder anvendelse i situationer og 
miljøer med støv, fugt og vand, bl.a. til 
industrivirksomheder, bygge & anlæg, 

førstehjælpsvagter og ved sportsbegiven-
heder. Førstehjælpskufferten sikrer, med let 
overskuelig ruminddeling, at alt er på rette 
plads og giver et hurtig overblik.
For enkel og hurtig bestilling er der ilagt 
portofri bestillingskort for genbestilling af 
forbrugte produkter.

BESKRIVELSE AED KUFFERT

VAND– OG 
STØVTÆT KUFFERT!

Professionel støv, vandtæt og ekstrem robust 
kuffert. Den ultimative kuffert til beskyttelse og 

transport af alle typer udstyr, under selv 
de mest ekstreme forhold. 

AED kuffert 
VARENUMMER
AED kuffert .......................

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
WCASE518DK11Kuffert til AED 

Professionel støv, vandtæt og ekstrem robust 
kuffert. Den ultimative kuffert til beskyttelse og kuffert. Den ultimative kuffert til beskyttelse og 

transport af alle typer udstyr, under selv 
kuffert. Den ultimative kuffert til beskyttelse og 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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Genoplivningskufferten er særdeles robust 
og modstandsdygtig overfor slag, knubs og 
ridser samt er støv- og vandtæt ned til 10 
meters dybde.
Genoplivningsmaske med ilttilslutning, 
håndsug med 6 & 13 mm sugekateter, tun-
geholder i 4 forskellige størrelser, iltfl aske 
2,5 ltr., reduktionsventil med manometer, 
ventilationspose med reservoir, maske str. 

Hurtig og effektiv indsats i tilfælde af brand 
og andre faretruende situationer, kan 
betyde forskellen på liv og død. Med en 
evakueringskuffert sikrer du, at netop din 
virksomhed er godt rustet. Evakueringskuf-
ferten tilpasses altid den enkelte kundes 
behov og ønsker. Eksempelvis kan en eva-
kueringskuffert indeholde en hjertestarter, 
det mest gængse førstehjælpsudstyr samt 
en oversigt over virksomhedens beredskabs-
plan, pressehåndtering, vigtige kontaktper-
soner m.m.

Genoplivningskuffert 
VARENUMMER
Genoplivningskuffert .. WACASE518DKAIR11

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
WACASE518DKAIR11 ..........Kr. 11.995,-

STANDARD INDHOLD
 6 & 13 mm sugekateter
 Tungeholder, 4 forskellige str.
 Iltfl aske 2,5 ltr.
 Reduktionsventil med manometer
 Ventilationspose med reservoir
 Maske str. 3/4 og str. 5
 Iltmaske med slange
 Iltbrille med slange
 Iltkateter skum med slangestuds
 Iltslange 1,8 meter
 Tøjsaks og handsker

ABONNEMENTSPRIS
Pris pr. måned ............................kr. 399,-

Evakueringskuffert 
VARENUMMER
Evakueringskuffert ........WCASE518DK-EVA

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
Pris og abonnement oplyses ved bestilling

Genoplivnings- og 
evakueringskuffert

BESKRIVELSE GENOPLIVNINGSKUFFERT

BESKRIVELSE EVAKUERINGSKUFFERT

3/4 og str. 5, iltmaske med slange, iltbrille 
med slange, iltkateter skum med slange-
studs, iltslange 1,8 meter samt tøjsaks og 
handsker.
Komplet med indhold til akutbehandling 
vha. ilt og ventilationsballon eller genopliv-
ningsmaske, sug samt forskellige mulighe-
der for støtteventilering.

Evakueringskufferten udarbejdes i samar-
bejde med vores sikkerhedskonsulent. For 
nærmere oplysninger kontakt os på telefon 
40 93 70 31 eller mail@hjertehjaelp.dk.

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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BESKRIVELSE
VARENUMMER
Nødhjælpsskab ....................FASK1DK1111

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
FASK1DK1111 ........................kr. 2.375,-

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 79,-

CardiAid 
nødhjælpsskabe
CardiAid

    Professionelt førstehjælpsudstyr

INDHOLDSLISTE

  1 Førstehjælpsvejledning ved ulykker

  8 Engangshandsker, vinyl

  4 Fikseringsbind / -gaze, 6 x 400 cm

  4 Fikseringsbind / -gaze, 8 x 400 cm

  12 Kompresser / -gaze steril, 10 x 10 cm

  4 Øjekompresser, oval steril, 50 x 70 mm

  16 Hurtigforbinding / Plaster 6 x 10 cm

  2 Hæfteplaster / -tape 2,5 x 500 cm

  40 Fingerforbinding / Plasterstrips, ass.

  2 Forbindingstørklæder, 60 x 80 cm

  10 Aftørringsklude - stofdug

  4 Folieposer – kan genlukkes

  4 Trekanttørklæder, 96 x 96 x 136 cm

  2 Quick bandage m/kompres 6 x 8 cm

  6 Quick bandage m/kompres 8 x 10 cm

  2 Quick bandage m/kompres 10 x 12 cm

  2 Redningstæpper 
/ Anti-chok - alu. 160 x 210 cm

  1 Saks

  2 Isposer

  1 Pincet

  10 Renseservietter

  6 Sikkerhedsnåle

  1 Mund til mund maske

  1 Øjenskyllefl aske 0,2 ltr. m/indhold 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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INDHOLDSLISTE TYPE 1

  25 stk. spritserviet

  2 stk. 100x120mm gazebind

 2 stk. 80x100mm gazebind

  2 stk. 8x400cm kompresbind

  2 stk. 7,5x450cm kompres-
bind

  2 stk. 15x450cm kompresbind

  2 stk. 6x400cm kompresbind

 1 stk. 250gr. Ispose

 2 stk. plastichandsker

  1 stk. 160x210cm antichok-
tæppe

  1 stk. 90x90x127cm armklæde

 1 stk. stor saks

 1 stk. lille saks

 1 stk. tægetang

 1 stk. elastisk bandage lille

  1 stk. mund-til-mund maske

 10 stk. sikkerhedsnåle

 1 stk. pincet

 2 stk. plasteræsker

Hver plasteræske indeholder:

 5 stk. fi ngerspidsplaster

 5 stk. 39x12mm plaster

 5 stk. 58x19mm plaster

 10 stk. 74x19mm plaster

INDHOLDSLISTE TYPE 2

  50 stk. spritserviet

  2 stk. 100x120mm gazebind

  2 stk. 80x100mm gazebind

  2 stk. 8x400cm kompresbind

  2 stk. 7,5x450cm kompres-
bind

  2 stk. 15x450cm kompresbind

  2 stk. 6x400cm gazebind

  2 stk. 250gr. Ispose

  5 stk. plastichandsker

  2 stk. 160x210cm antichok-
tæppe

  2 stk. 90x90x127cm armklæde

  1 stk. stor saks

  1 stk. lille saks

  1 stk. tægetang

  1 stk. elastisk bandage lille

  1 stk. mund-til-mund maske

  10 stk. sikkerhedsnåle

  1 stk. pincet

  2 stk. plasteræsker

Hver plasteræske indeholder:

  5 stk. fi ngerspidsplaster

  5 stk. 39x12mm plaster

  5 stk. 58x19mm plaster

  10 stk. 74x19mm plaster

INDHOLDSLISTE TYPE 3

  50 stk. spritserviet

  5 stk. 100x120mm gazebind

  5 stk. 80x100mm gazebind

  5 stk. 8x400cm kompresbind

  5stk. 7,5x450cm kompresbind

  5 stk. 15x450cm kompresbind

  5stk. 6x400cm kompresbind

  3 stk. 250gr. Ispose

  5 stk. plastichandsker

  2 stk. 160x210cm antichok-
tæppe

  2 stk. 90x90x127cm armklæde

  1 stk. stor saks

  1 stk. lille saks

  1 stk. tægetang

  1 stk. elastisk bandage lille

  1 stk. mund-til-mund maske

  10 stk. sikkerhedsnåle

  1 stk. pincet

  3 stk. plasteræsker

Hver plasteræske indeholder:

  5 stk. fi ngerspidsplaster

  5 stk. 39x12mm plaster

  5 stk. 58x19mm plaster

  10 stk. 74x19mm plaster

VARENUMMER
Nødhjælpskasse  type 1 ...... FAT1KDK1111
Nødhjælpskasse  type 2 ...... FAT2KDK1111
Nødhjælpskasse  type 3 ...... FAT3KDK1111

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
FAT1KDK1111 ............................kr. 995,-
FAT2KDK1111 ........................kr. 1.295,-
FAT3KDK1111 ........................kr. 1.895,-

STANDARD INDHOLD
   Nødhjælpskasse type 1, dimensioner:

H22,0 B28,5 D12,0
   Nødhjælpskasse type 2, dimensioner:

H24,0 B31,5 D13,0 
   Nødhjælpskasse type 3, dimensioner:

H33,5 B34,5 D15,2 
   Vægbeslag
   Indhold iht. indholdsliste

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned type 1  .................. kr. 39,-
Pris pr. måned type 2  .................. kr. 49,-
Pris pr. måned type 3  .................. kr. 69,-

EKSTRA INDHOLD ABONNEMENT
 Fri genopfyldning

Nødhjælpskasse 
type 1, 2 og 3

FOR EN 
SIKKERHEDS SKYLD! 

Med en Cardia nødhjælpskasse har 
du altid de rette hjælpemidler tæt på. 

Vi tilbyder forskellige størrelser af tasker, 
kasser og skabe som egner sig til 
bilen, arbejdspladsen, hjemmet, 

institutioner m.v.

Nødhjælpskasse 
type 1, 2 og 3

du altid de rette hjælpemidler tæt på. 

Vi tilbyder forskellige størrelser af tasker, 
kasser og skabe som egner sig til 
bilen, arbejdspladsen, hjemmet, bilen, arbejdspladsen, hjemmet, 

institutioner m.v.

Nødhjælpskasse 

FOR EN 
SIKKERHEDS SKYLD!

Med en Cardia nødhjælpskasse har 
du altid de rette hjælpemidler tæt på. 

Vi tilbyder forskellige størrelser af tasker, 

Nødhjælpskasse 

du altid de rette hjælpemidler tæt på. 

Vi tilbyder forskellige størrelser af tasker, 
kasser og skabe som egner sig til 
bilen, arbejdspladsen, hjemmet, 

institutioner m.v.
bilen, arbejdspladsen, hjemmet, 

institutioner m.v.

Vi tilbyder forskellige størrelser af tasker, 

BESKRIVELSE 

   Professionelt førstehjælpsudstyr
   Kuffert i robust materiale
   Vægbeslag medfølger

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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BESKRIVELSE TASKE 1

    Professionelt førstehjælpsudstyr
    Taske i robust materiale

INDHOLDSLISTE

  1 stk. saks

  1 stk. trekantstørklæde

  1 stk. alufolie, antochoktæppe

  1 par plastik handsker

  1 stk. pincet

  10 stk. sikkerhedsnåle

  5 stk. spritservietter

  15 stk. forskelige plastre

  1 stk. elastisk forbinding 6x4 cm

  1 stk. elastisk forbinding 7,5x4,5 cm

  1 stk. kompresforbinding med gaze 
8x10cm

BESKRIVELSE TASKE 2

    Professionelt førstehjælpsudstyr
    Taske i robust materiale

INDHOLDSLISTE

  25 stk. spritserviet

  1 stk. 100x120mm gazebind

  1 stk. 80x100mm gazebind

  1 stk. 8x400cm kompresbind

  1 stk. 7,5x450cm kompresbind

  1 stk. 15x450cm kompresbind

  1 stk. 6x400cm kompresbind

  5 stk. plastichandsker

  1 stk. 160x210cm antichoktæppe

  1 stk. 90x90x127cm armklæde

  1 stk. stor saks

  1 stk. lille saks

  1 stk. tægetang

  1 stk. elastisk bandage lille

  1 stk. mund-til-mund maske

  10 stk. sikkerhedsnåle

  1 stk. pincet

  2 stk. plasteræsker

Hver plasteræske indeholder:

  5 stk. fi ngerspidsplaster

  5 stk. 39x12mm plaster

  5 stk. 58x19mm plaster

  10 stk. 74x19mm plaster

Førstehjælpstaske type 1
VARENUMMER
Førstehjælpstaske type 1 .......FALTDK1111

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
FALTDK1111 ................................ kr. 99,-

STANDARD INDHOLD
  Nødhjælpstaske, dimensioner:

H6,5 B13,0 D8,0
 Indhold iht. indholdsliste

Førstehjælpstaske type 2
VARENUMMER
Førstehjælpstaske type 2 .......FASTDK1111

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
FASTDK1111 ..............................kr. 499,-

STANDARD INDHOLD
  Nødhjælpstaske, dimensioner:

H19,5 B25,0 D10,0
 Indhold iht. indholdsliste

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 19,-

EKSTRA INDHOLD ABONNEMENT
 Fri genopfyldning

Førstehjælpstaske
type 1 og 2 

Førstehjælpstaske type 1FørstehjælpstaskeFørstehjælpstaske

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

28

SIKKERHEDS-
RÅDGIVNING

BRAND-
MATERIEL

FØRSTEHJÆLPS-
UDSTYR

HJERTE-
STARTERUDDANNELSE

ØVELSER

SIKKERHEDS-
UDSTYR



BESKRIVELSE

    Professionelt førstehjælpsudstyr

INDHOLDSLISTE

  1 stk. SPM Medical bag

  4 stk. Select Profcare Ice-pack

  4 stk. Select Strappal sportstape 5 cm x 10 m

  1 stk. Aserve sporty-quick 60 mm - hudfarve

  1 stk. Select Compeed vabler medium

  2 stk. Select elastikbind 8 cm

  2 stk. Select Drikkefl aske 0,75 ltr.

  1 stk. Cardia førstehjælpstaske, type 2

VARENUMMER
Sportstaske ................................... Sportdk1

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
Sportdk1 .................................kr. 1.295,-

EGET NAVN OG LOGO PÅ 
DRIKKEDUNK
Hvis du ønsker din egen virksomheds navn 
på drikkedunken, så kontakt os venligst for 
et tilbud. Det kræver en ordre på minimum 
1.000 stk.

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ............................. kr. 49,-

Cardia 
Sportstaske

SIKKER SPORT! 
Med en Cardia Sportstaske 

har du altid de rette 
hjælpemidler tæt på.

Cardia
Sportstaske

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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REF: 490900REF: 490900

Verdens 
mindste 
skadestue 
åbner nu!
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Verdens mindste 
skadestue åbner nu!

VARENUMMER
REF:  ................................................ 490900

PLADS TIL EKSTRA TILVALG
To ekstra opbevaringsrum gør, at indholdet 
kan tilpasses de specifi kke behov på netop 
din arbejdsplads. Måske skal der suppleres 
med ekstra plaster eller med Cederroth 
Øjenskyl i lommeformat (REF 7221)?

LET AT FYLDE OP
Den transparente låge gør det nemt at se, 
hvornår produkterne skal fyldes op.

PLASTRENE TRÆKKES NEDAD
Plastrene trækkes nedad, så man undgår at 
tilsmudse eller bløde på de andre plastre. 

INTET UNØDIGT SVIND
Plasterrefi llerne sidder fastlåste i automaten, 
hvilket sikrer, at de ikke forsvinder. Også 
sårrensautomaten er låst. De tomme refi ller 
låses ganske enkelt med en specialnøgle.

INDHOLD
   2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppere (REF 1910)
   3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere 

(REF 1911) 
   1 Cederroth Beskyttelsespakke (REF 2596)
   1 Salvequick Plasterautomat inkl. 45 

Plastplastre (REF 6036) og 40 Tekstilplas-
tre (REF 6444)

   2 x 20 stk. Salvequick Sårrens (REF 323700) 
   1 æske (50 stk.) Salvequick Quick Heal-

ing Plaster (REF 673510)
   1 Førstehjælpsinstruktion
   1 refi ll-nøgle

Mål: B 29x H 56 x D 12 cm

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..........................................kr. 1.490,-

Cederroth Førstehjælpsstation er et helt nyt 
produkt, som erstatter Førstehjælpstavlen. 
Ud fra kundernes ønsker har Cederroth 
udviklet fl ere forbedringer og nyheder. Ce-
derroths nye station er mere hygiejnisk og 
passer bedre til forskellige behov for pleje. 
En transparent låge og gummiliste beskytter 
produkterne mod støv og snavs, hvilket gør 
udstyret mere hygiejnisk og klar til brug. 
Med et komplet Førstehjælpsudstyr på din 
arbejdsplads håber Cederroth, at fl ere både 
kan og tør redde liv, når ulykken sker.  

ALDRIG MERE SNAVSEDE PRODUKTER!
Et problem på mange arbejdspladser er, 
at Førstehjælpsudstyret let bliver støvet og 
snavset. 

OVERSKUELIG OG LETFORSTÅELIG
På stationen er der letforståelige instruktio-
ner i Førstehjælp, og der er tydelige trykte 
instruktioner på hver produktemballage.

CEDERROTH FØRSTEHJÆLPSSTATION CEDERROTH FØRSTEHJÆLPSSTATION 

VARENUMMER
REF:  ................................................ 490950

INDHOLD
   2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppere 

(REF 1910)
   3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere 

(REF 1911)
   2 stk. Burn gelkompres 2-pakke 

(REF 901900)
   2 stk. Cederroth Burn Gel Spray 50 ml 

(REF 901901) 
   1 Salvequick Plasterdispenser inkl Blue 

Detectable plåster 
(35 st regular REF 6735CAP og 30 st 
regular/fi ngertip REF 6754CAP) 

   20 st stk. Salvequick Sårrens (REF 323700)  
   1 Cederroth Soft Foam Blue, 2 meter x 6 

cm (REF 676100)
   1 Åndedrætsmaske (REF 1921)
   1 Førstehjælpsinstruktion
   1 Refi ll-nøgle

Stationens mål: B 29 x H 56 x D 12 cm.

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..........................................kr. 1.799,-

EN FØRSTEHJÆLPSSTATION TIL ALLE, 
SOM ARBEJDER I ET KØKKEN

De mest almindelige skader inden for 
hotel- og restaurationsbranchen er snitsår 
og forbrændinger. I Førstehjælpsstationen 
HORESTA har Cederroth tilpasset indholdet 
efter de specifi kke behov, hvad angår risici 
og hygiejne.
Cederroth Burn Gel Spray og Dressing giver 
hurtig afkøling og effektiv smertelindring 
ved forbrændinger, samt forhindrer 
infektion og fremskynder helingsproces-
sen. Cederroth Soft Foam Bandage Blue er 
tætsiddende, elastisk, og giver maksimal 
bevægelighed, samt bliver siddende i vand. 
Stationen er også udstyret med Salvequick 
Blue Detectable plaster, som opdages af de 
fl este metaldetektor, som anvendes inden 
for levnedsmiddelindustrien.

PRODUKTFORDELE
• Hygienisk rent med transparent låge 
• Overskuelig og letforståelig
• Let at fylde op

CEDERROTH FØRSTEHJÆLPSSTATION HORESTA
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VARENUMMER
REF:  ................................................ 191400

INDHOLD
   1 stk. Cederroth 4-in-1 Blodstoppere
   3 st. Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere
   1 Salvequick Plasterautomat inkl. 45 

Plastplastre (REF 6036) og 40 Tekstilplas-
tre (REF 6444)

Mål: B 25 x H 40 x D 5 cm 

Dispenseren fyldes hurtigt og enkelt op 
ved hjælp af en specialnøgle.

Tydelige farvebilleder og instruktioner er 
trykt direkte på emballagerne.

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..............................................kr. 369,-

Verdens mindste 
skadestue åbner nu!

Med Cederroths Førstehjælpstavler er de 
nødvendige hjælpemidler altid parate med 
tydelige og letforståelige instruktioner, der 
er trykt direkte på emballagerne.

PRODUKTFORDELE
• Overskuelig
• Højt beredskab
• Let at fylde op

Førstehjælpstavle mini er en mindre tavle 
kun med plaster og Blodstoppere. Egnet til 
steder med mindre plads eller som supple-
ment til andet førstehjælpsudstyr.

Når plasteret trækkes ud af dispenseren, 
løsnes det ene beskyttelsespapir, og plaste-
ret kan sættes på kun med den ene hånd.

CEDERROTH FØRSTEHJÆLPSTAVLE MINI

VARENUMMER
REF:  ................................................ 490700

LET AT FYLDE OP
Dispenseren fyldes hurtigt og enkelt op 
ved hjælp af en specialnøgle. Ved påfyldn-
ing passer fl ere forskellige refi ller. Trans-
parent låg beskytter mod støv.

INDHOLD
40 tekstilplastre (REF 6444) og 45 plast-
plastre (REF 6036). 
Hver refi ll indeholder plaster i to størrelser: 
72 x 19 mm og 72 x 25 mm.

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..............................................kr. 158,-

VARENUMMER
REF:  ................................................ 490750

LET AT FYLDE OP
Dispenseren fyldes hurtigt og enkelt op 
ved hjælp af en specialnøgle. Ved påfyldn-
ing passer fl ere forskellige refi ller. Trans-
parent låg beskytter mod støv.

INDHOLD
2 x 35 Blue Detectable plaster (REF 6735CAP). 
Hver refi ll indeholder plaster i forskelige 
størrelser: 72 x 19 mm og 72 x 25 mm.

Fås også som refi ll med både fi ngerspids- 
og regular plaster (REF 6754CAP 
 – Salvequick Blue Detectable Mix -15 regu-
lar/15 fi ngerspids).

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..............................................kr. 219,-

Salvequick Plasterdispenser og Plaster er et 
komplet og brugervenligt system. Plastrene 
er altid på plads, klar til brug. Refi llerne er 
fastlåste, hvilket forhindrer svind.

PRODUKTFORDELE
• Enkle at bruge med én hånd
• Refi llerne er fastlåste
• Vælg mellem forskellige typer plaster

Salvequick Plasterdispenser og Plaster er et 
komplet og brugervenligt system. Plastrene 
er altid på plads, klar til brug. Refi llerne er 
fastlåste, hvilket forhindrer svind

PRODUKTFORDELE
• Enkle at bruge med én hånd
• Refi llerne er fastlåste
• Vælg mellem forskellige typer plaster

SALVEQUICK PLASTERDISPENSER

SALVEQUICK PLASTERDISPENSER BLUE DETECTABLE

Salvequick Plasterdispenser sørger for høj 
kvalitet og er let at bruge. 
Når plasteret trækkes ud af dispenseren, 
løsnes det ene beskyttelsespapir, og plaste-
ret kan sættes på med kun den ene hånd.

SALVEQUICK PLASTERDSIPENSER BLUE 
DETECTABLE

er især beregnet til brug inden for levneds-
middelindustrien. Plastrene er detekterbare 
og opdages af de fl este metaldetektorer. 
Den blå farve gør, at plastrene også er lette 
få øje på. Hvert plaster er sterilt emballeret.
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VARENUMMER
REF:  ................................................ 290900

INDHOLD
   1 stk. Salvequick Plasterdispenser, inkl 

40 Tekstil- og 45 Plastplaster
   1 stk. Savett Sårrensdispenser
   7 stk. Cederroth 4-in-1 Blodstoppere 
   9 stk. Cederroth 4-in-1 mini Blodstop-

pere
   4 stk. Cederroth Beskyttelsespakke
   1 æske (6x40 stk.) Tekstilplaster
   1 æske (6x45 stk.) Plastplaster
   1 æske (6x15 stk.) Fingerspidsplaster
   1 æske (6x21 stk.) Tekstilplaster
   4 æsker (160 stk.) Savett Sårrens serviet-

ter
   Saks og pincet
   1 stk. Førstehjælpsinstruktion

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..........................................kr. 3.425,-

VARENUMMER
REF:  ................................................ 291400

Den lille Førstehjælpstavle kan også købes 
separat. 
(REF 191400)

INDHOLD LILLE FØRSTEHJÆLPSTAVLE 
   1 stk. Cederroth 4-in-1 Blodstoppere
   3 stk. Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere
   1 stk. Salvequick Plasterdispenser, inkl 

40 Textil-och 45 Plastplåster

INDHOLD I LAGERDEL
   1 æske (6x45 stk.) Plastplaster
   1 æske (6x40 stk.) Tekstilplaster
   1 stk. Beskyttelsespakke
   1 stk. Cederroth 4-in-1 Blodstoppere
   1 stk. Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere
   Saks og pincet

Skabets mål: B 26 x H 44 x D 17 cm

Tydelige farvebilleder og instruktioner er 
trykt direkte på emballagerne.

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..........................................kr. 1.658,-

Verdens mindste 
skadestue åbner nu!

DOUBLE DOOR

Cederroths Førstehjælpsskab er specielt 
tilpasset arbejdspladser med udsatte miljøer, 
såsom med snavs, støv eller fugt. Egner sig 
på steder, hvor der er begrundelse for at 
have et mere omfattende førstehjælpsudstyr.

PRODUKTFORDELE
• Overskueligt
• Robust
• Veludstyret 

Cederroths Førstehjælpsskab Double Door 
er i et unikt design. Skabet er af metal og har 
to døre, der deler skabet i to sektioner. Den 
ydre sektion er opbygget som en Første-
hjælpstavle med let tilgængelige første-
hjælpsprodukter.  En plexiglasdør beskytter 
produkterne mod støv og fugt. Skabets indre 
sektion består af et afl åseligt rum med et 
reelt lager af opfyldningsprodukter.

Cederroth Førstehjælpsskab er specielt 
tilpasset arbejdspladser med udsat miljø, 
såsom snavs, støv eller fugt. Egner sig til 
steder, hvor der er begrundelse for at have 
et mere omfattende førstehjælpsudstyr

PRODUKTFORDELE
• Overskueligt
• Robust
• Veludstyret

Cederroth Førstehjælpsskab mini er et 
mindre metalskab med Cederroth Lille 
Førstehjælpstavle monteret på døren. I det 
afl åselige skab opbevares påfyldningsartikler.

CEDERROTH FØRSTEHJÆLPSSKAB

CEDERROTH FØRSTEHJÆLPSSKAB MINI
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VARENUMMER
REF:  ................................................ 725200

STØVBESKYTTET ØJENKOP
Den indbyggede støvbeskyttelse gør, 
at øjenkoppen altid er ren og frisk. 
Støvbeskyttelsen fungerer samtidig som 
åbningsanordning.

INDHOLD
2 fl asker x 500 ml steril bufret isoton 
saltvandsopløsning u. konserveringsmiddel. 
Til engangsbrug. 
Holdbarhed 4,5 år.
Mål: Ø 6,6 cm x 23,5 cm

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..............................................kr. 224,-

VARENUMMER
REF: ..................................................... 7200

Kan placeres på fl ere forskellige måder 
og passer derfor til alle arbejdspladser og 
lokaler.

Selvlysende instruktionsskilt medfølger.

TIPS!
Opsæt gerne to vægholdere ved siden af 
hinanden. En ulykke kan ramme begge øjne.

Mål: B 9 x H 27 x D 7 cm

     VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ................................................ kr. 67,-

VARENUMMER
REF:  ................................................ 720900

PLADS TIL EKSTRA TILVALG
Øjenskylstationen indeholder et ekstra rum 
til egne tilvalg, fx Blodstoppere, sikker-
hedsbriller eller sikkerhedshandsker.

LET AT FYLDE OP
Den transparente låge gør det nemt at se, 
hvornår det er på tide, at fylde op med 
Øjenskyl.

PLASTERAUTOMAT
Stationen er også udstyret med en 
Salvequick Plasterautomat.

INDHOLD
1 Salvequick Plasterautomat inkl. 40 Tek-
stil- og 45 Plastplastre
1 Øjenskylinstruktion
1 nøgle 

Stationens mål: B 29 x H 56 x D 12 cm
Salvequick Plasterautomat (REF 490700) 
kan købes separat.
 
PRODUKTFORDELE
   Funktionelt design 
   Gode skylleegenskaber
   Hurtig og enkel at åbne
   Fleksibel placering 
   Effektiv skylning 
   Støvbeskyttet øjenkop
   Bufret væske

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
  ..............................................kr. 945,-

Førstehjælp 
Cederroth øjenskyl

Cederroths Øjenskylstation er designet til, at det 
skal gå stærkt med hjælpen. Der er plads til 2 fl a-
sker, som åbnes automatisk, når de vrides ud af 
holderne. Flaskerne er udformede, så øjet skylles 
med rigeligt fl ow i ca. halvandet minut, og de har 
markedets længste holdbarhed på 4,5 år.  

HYGIEJNISK LÅGE
En transparent låge og gummiliste beskytter 
produkterne mod støv og snavs, hvilket gør, at 
stationen kan placeres på meget udsatte steder.

Bufret væske øger chancen for at redde øjnene
Cederroth Øjenskyl virker ved at neutralisere 
øget pH-værdi, dvs. den virker neutraliserende 
på stænk af alkalier og syrer, hvilket giver 
hurtigere resultater end almindelig saltvandsop-
løsning. Virkningen er generelt kraftigere mod 
alkalier end syrer.

CEDERROTH ØJENSKYLSTATION

Funktionelt design og gode skylleegenska-
ber.
En let håndterlig fl aske med ergonomisk 
øjenkop og ordentlig væskestrømning.

HURTIG OG ENKEL AT ÅBNE
Åbnes blot med ét enkelt håndgreb. Vrid og 
fl asken er åbnet.

Robust og praktisk vægholder til Ceder-
roth Øjenskyl 500 ml (REF 725200).  Med 
vægholderen får fl asken en bestemt plads, så 
alle ved, hvor den er. Flasken sidder fastlåst 
i vægholderen og åbnes automatisk, når 
den vrides ud af holderen – man kan straks 
begynde at skylle øjet.

CEDERROTH ØJENSKYL I 2-PACK

CEDERROTH VÆGHOLDER

PLACERING
Kan placeres på fl ere forskellige måder 
og passer derfor til alle arbejdspladser 
og lokaler. Opbevares helst i Cederroth 
Vægholder.

EFFEKTIV SKYLNING
Det er vigtigt, at skylningen påbegyndes 
inden for de første sekunder efter en ulykke. 
Cederroth Øjenskyl giver en ordentlig 
væskestrøm. 

OBS! Øjenskyl medfølger ikke,
bestilles separat (REF 725200)
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Førstehjælp 
Cederroth genopfyldning

CEDERROTH PLASTER

CEDERROTH REFILLER

Salvequick 
Plastplaster
6 x 45 plastre/æske.
REF 6036
Kr. 197,-

Salvequick 
Tekstilplaster
6 x 40 plastre/æske.
REF 6444
Kr. 243,-

Salvequick 
XLTekstilplaster
6 x 21 plastre/æske.
REF 6470
Kr. 254,-

Salvequick 
Fingerspidsplaster
6 x 15 plastre/æske.
REF 6454
Kr. 232,-

Salvequick Blue 
Detectable Plaster
6 x 35 plastre/æske. 
Sterile. Ekstra bløde og 
følsomme.
REF 6735CAP
Kr. 419,-

Salvequick Blue
Detectable
Fingerspids/Regular. 6 x 30 
plastre/æske. Sterile.
Ekstra bløde og følsomme.
REF 6754CAP
Kr. 493,-

Salvequick Sensitive 
(Non-woven plaster) 
6 x 43 plastre/æske.
Til følsom hud.
REF 6943
Kr. 280,-

Salvequick 
Quick Healing
Store og vandafvisende 
plastre, som er tætslut-
tende omkring såret.
Giver hurtigere sårheling.
50 plastre/æske
REF 673510
Kr. 123,-

Salvequick 
Maxi Cover
Velegnet til større sår. 
Sterilt, blødt og bøjeligt. 
Individuelt pakket. 50 
plastre/æske
REF673512
Kr. 228,-

Salvequick Blue 
Detectable i æske
Specielt til brug inden for 
levnedsmiddelindustrien. 
Ekstra bløde, følsomme, 
vandtætte  og detekter-
bare. 300 stk. /æske
REF673511
Kr. 319,-

Cederroth Soft 
Foam Bandage

Cederroth Soft 
Foam Bandage Blue

Cederroth 4-in-1
Blodstoppere
Universalforbinding med 
4 funktioner: tryk-, støtte-, 
dæk- og brandskadefor-
binding. Steril.
REF 1910
Kr. 48,-

Cederroth 4-in-
1 mini Blodstoppere
Egnet til fi ngre og tæer. 
Steril.
REF 1911
Kr. 22,-

Cederroth 
Beskyttelsespakke
Vejrtrækningsmaske 
med kontraventil. 2 par 
handsker og 2 stk. Savett 
Safety Skin Cleanser.
REF 2596
Kr. 57,-

Savett Sårrens
Erstatter bomuld og 
såropløsning i fl aske. 
Steril, stykemballeret. 40 
stk. /æske. 
REF 3227
Kr. 72,-

Salvequick Sårrens
Steril fysiologisk salt-
vandsopløsning. 20 stk./
æske
REF 323700
Kr. 36,-

Cederroth Mitella
Kan bruges til at støtte 
en skadet arm eller til 
at holde et kompres på 
plads ved en hovedskade. 
Indeholder 2 stk. mitellaer 
og 6 stk. sikkerhedsnåle.
REF 1889
Kr. 27,-

Cederroth 
Burn Gel Spray
Giver hurtig afkøling og 
effektiv smertelindring 
ved forbrændinger, 
insektstik og solskoldning. 
Indeholder Tea Tree Oil. 6 
x 50 ml Sprayfl aske. 
REF 901901
Kr. 499,-

Cederroth 
Burn Gel Dressing
Giver hurtig afkøling og 
effektiv smertelindring 
ved forbrændinger. Sterilt 
kompres 10x10 cm 2 pk. (2 
st/æske) 
REF 901900
Kr. 94,-

Cederroth Eye Rinse
Øjenskylleampuller 
beregnet til at skylle støv 
og snavs ud. Passer ind i 
Førstehjælpsstationen. 12 
st x 20 ml / æske. Inde-
holder: Fysiologisk NaCl 
0,9%. Steril.
REF 724000
Kr. 99,-

Cederroth Eye & 
Wound Cleansing 
Spray
Spray til at at skylle støv 
og snavs ud fra øjne og 
sår. Indeholder 150 ml 
steril saltvandsopløsning, 
0,9% NaCl. Uden konser-
veringsmiddel. Miljøvenlig 
drivgas: Nitrogen. Samlet 
skylletid 5 minutter. 
REF 726000
Kr. 1.104,- pr. kasse
Indeholder 12 fl asker pr. kasse

Selvklæbende plaster uden lim. Kan bruges i vand. 
Elastisk. Hænger ikke fast i sår eller hud. Rulle med en 
bredde på 6 cm x 2 meter. Sælges i pakke med 2 stk. 
Indeholder Latex
REF 666100 Soft Foam Bandage Kr. 123,-
REF 676100 Blue Soft Foam Bandage Kr. 123,-

Kr. 94,-

Refi ll Cederroth Førstehjælpstation
2 stk. Cederroth 4-in-1 Blodstoppere
3 stk. Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere
1 Cederroth Beskyttelsespakke
1 refi ll (45 stk.) Salvequick Plastplaster 
1 refi ll (40 stk.) Salvequick Tekstilplaster 
1 æske (20 stk.) Salvequick Sårrens-servietter
1 Nøgle
1 selvklæbende Førstehjælpsinstruktion 
REF 492640
Kr. 325,-

Nøgle til Plaster 
og Sårrensdispenser
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EYEAID 
øjenskyllestation

EYEAID 
er markedets 

ENESTE øjenskyller, 
der reelt kan betjenes 

med én hånd. 

VARENUMMER
EyeAid Øjenskyllestation ....EYEAID300780

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
EYEAID300780 .......................kr. 1.295,-

STANDARD INDHOLD
 Skyllestation til ophæng
 2 stk. 250 ml øejenskyl

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned .............................. kr. 49,-

EKSTRA INDHOLD ABONNEMENT
  1 stk. årlig genopfyldning med 1 stk. 250 

ml. øjenskyl.

TILKØB
1 stk. 250 ml øjenskyl .................kr. 495,-
2 stk. 250 ml. øjenskyl ................kr. 895,-

Det er altafgørende for resultatet af første-
hjælp ved øjenskader, at øjenskylleløsnin-
gen er hurtig, effektiv og enkel at anvende.
EYEAID er markedets ENESTE øjenskyller, 
der reelt kan betjenes med én hånd. Den 
innovative og patenterede mekaniske øjen-
åbner er i stand til at tvinge det skadede 
øje åbent, uden fysisk berøring med “urene 
fi ngre”. Skadelige væsker og stoffer fra ure-
ne hænder og fi ngre overføres derfor ikke til 
skadelidtes øjne, og risikoen for yderligere 
skadespåvirkninger minimeres.

EYEAID er tillige den ENESTE øjenskyller, 
der kan betjenes med handsker på.

 Kan betjenes med én hånd.

 Kan betjenes med handsker på.

  Begge øjne kan skylles samtidig af én 
person.

  Beholder under tryk - skyller konstant 
uden stop.

  Mekanisk øjenåbner undgår kontakt med 
øjet.

 Min. 15 min. skylletid pr. fl aske.

  Lille og handy, er let at anvende selv 
under transport.

  Godkendt efter medicinsk MDD 93/42 
EEC klasse 2.

  Godkendt iht. EU 0413.

  Patenteret produkt.

BESKRIVELSE

EYEAID 
er markedets 

ENESTE øjenskyller, 
der reelt kan betjenes 

med én hånd. 
der reelt kan betjenes 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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BESKRIVELSE 

EYEAID 100 ml. sprayfl aske giver hurtig ad-
gang til 6 minutters effektiv skylning af øjet 
i de tilfælde, hvor hjælpen altid bør være 
tilgængelig indenfor få sekunder. Den kom-
mer med en smart bælteclips, så du altid 
kan bære EYEAID øjenskyllefl asken på dig. 
Clipsen hindrer ligeledes, at fl asken aktive-
res, før du virkelig har brug for den. Clipsen 
kan alternativt anvendes som et simpelt 
vægophæng, hvis det er ønskeligt.

EYEAID 100 ml. er velegnet til medar-
bejdere, der i det daglige omgås farlige 
kemiske stoffer, herunder fx. medarbejdere 
i den kemiske industri, i land-, skovbrug og 
gartnerier, på laboratorier, renserier mv.

VARENUMMER
EyeAid Sprayfl aske ..............EYEAID300784

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
EYEAID300784 ...........................kr. 295,-

STANDARD INDHOLD
 100 ml. spray

EYEAID 
øjenskyllestation

VARENUMMER
EyeAid Flamingo Box ..........EYEAID300785
EyeAid Flamingo Box w/heater
  .......................................EYEAID300786

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
EYEAID300785  ..........................kr. 750,-
EYEAID300786  ......................kr. 1.495,-

STANDARD INDHOLD
 250 ml spray

BESKRIVELSE 

Innovaider tilføjer endnu en nyhed til 
porteføljen af innovative produkter indenfor 
øjenskyl. Vi har udviklet en ny mobil enhed, 
der bla. henvender sig til ”on-the-move” 
segmentet. Formålet er at sikre alle medar-
bejdere, der i det daglige bevæger sig fra 
kunde til kunde, arbejdsplads til arbejds-
plads og som, i den forbindelse, har brug 
for sikkerheds- og førstehjælpsudstyr, der 
er mobilt og let tilgængeligt. Med denne 
løsning sikrer vi, at håndværkere og instal-
latører har minimum 15 minutters skylletid 
til rådighed, hvis de skal behandle mere 
alvorlige uheld med øjnene.
EYEAID mobile unit er en fl amingo boks til 1 
stk. EYEAID sprayfl aske, som både beskytter 
mod støv, stød og smuds. På bagsiden af 
boksen er monteret en magnet, der gør det 
enkelt at placere boksen i servicebilen og 
som gør det muligt hurtigt at tage den med 
til næste opgave. Alternativt er boksen ideel 
til at placere på det mobile værktøjsskab, 
som anvendes på værkstedet.
Boksen kan monteres med 12/24 volt var-
melegeme, der holder væsken i sprayfl a-
skerne frostfrie. Dermed behøver du som 
bruger ikke længere bekymre dig om at 
skulle fjerne øjenskyllevæsken fra bilen i de 

kolde måneder af året. I tilfælde, hvor det 
er påkrævet at have øjenskylle løsning til 
rådighed udendørs eller i kølerum, vil vores 
fl amingoboks løsning med varme være 
ideel. I disse tilfælde leveres løsningen med 
strøm adapter til 230 volt.

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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Cardia Europe udfører serviceeftersynet iht. 
den gældende lovgivning, tekniske forskrif-
ter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser.
Når eftersynet er udført, udfylder montøren 

en eftersynsrapport, som underskrives af 
montøren og af den sikkerhedsansvarlige 
hos kunden. Som kunde beholder I en kopi 
af rapporten. Materiellets placering samt sik-
kerhedsskiltning kontrolleres også.

Enheder (antal) Brandslukkere
Pris pr. enhed pr. adresse

Brandtæpper
Pris pr. enhed pr. adresse

1 - 4 stk. 145,00 kr. 38,- kr.
5 - 9 stk. 113,50 kr. 38,- kr.

10 - 19 stk. 106,15 kr. 38,- kr.
20 - 49 stk. 79,70 kr. 38,- kr.
50 - 99 stk.  62,25 kr. 38,- kr.

Over 99 stk.  49,90 kr. 38,- kr.

VI UDFØRER SERVICE IHT. GÆLDENDE LOVGIVNING 

HVOR BRUGER JEG EN SLUKKER? 

Brandklasse A B C D E F

Slukkertype

Træ
Papir

Tekstiler
m.v.

Væsker Gasser

Magnesium
Aluminium

Litium
Natrium m.v.

Strøm-
førende
anlæg

Fritureolier

Vand Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Skum Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Pulver ABC Ja Ja Ja Nej Ja Nej

Kulsyre / Co2 Nej Ja Ja Nej Ja Nej

Friture Ja Ja Nej Nej Nej Ja

Letmetal Nej Nej Nej Ja Nej Nej

Udover den årlige service skal der udføres 
trykprøvninger iht. følgende intervaller:
- Vand, skum og pulverslukkere hvert 5. år 
- Co2-slukkere hvert 10. år
- Slangevinder hvert 5. år.

Såfremt en enhed har været i brug skal den 
genopfyldes / reetableres. Der henvises 
til vores generelle betingelser og priser 
herfor.

SERVICE 
Service faktureres først efter udført service. 
Alle priser er eksklusive moms. Priser er 
gældende for brofaste øer.

CARDIA EUROPE 
LEVERER MARKEDETS 
BREDESTE UDVALG I 

BRANDSIKRINGSYDSTYR

Service på brandslukningsudstyr

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
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Hver brandklasse kræver et egnet sluknings-
middel. Der fi ndes ingen ildslukkere, der 
kan slukke alle brandklasser.
Det er derfor vigtigt, at du vælger den rette 
type, der passer til netop dine behov.

Nedenfor kan du se, til hvilke formål du kan 
benytte en pulverslukker:

   Brandklasse A: Træ, papir, tekstiler m.v.

   Brandklasse B: Væsker

   Brandklasse C: Gasser

   Brandklasse E: Strømførende anlæg

Du kan ikke benytte en pulverslukker til 
følgende formål:

  Brandklasse D: Magnesium, aluminium, 
litium, natrium

 Brandklasse F: Fritureolier

VARENUMMER
Pulverslukker 2 kg ....................... B15-4102
Pulverslukker 6 kg ....................... B15-4106
Pulverslukker 12 kg ..................... B15-4112

VEJLEDENDE UDSALGSPRISER
B15-4102 ................................... kr. 499,-
B15-4106  .................................  kr. 850,-
B15-4112  .............................  kr. 1.399,-

STANDARD INDHOLD
 Slukker
 Vægbeslag

ABONNEMENTSPRISER
Opstart *  ..................................  kr. 750,-
Pris pr. måned:
B15-4102  ....................................  kr. 16,-
B15-4106  ....................................  kr. 39,-
B15-4112  ....................................  kr. 49,-

Pulverslukkere

NÅR 
UHELDET ER UDE! 

Med en slukker fra Cardia Europe 
får du en godkendt kvalitetsslukker, 

der har gennemgået 
de bedste tests. 

SERVICEPRISER
Enheder på samme adresse ...Pris pr. slukker
1 - 4 stk.  ...................................  kr. 145,00
5 - 9 stk.  ...................................  kr. 113,50
10 - 19 stk.  ...............................  kr. 106,15
20 - 49 stk.  .................................  kr. 79,70
50 - 99 stk.  .................................  kr. 62,25
Over 99 stk.  ...............................  kr. 49,90

Service udføres årligt. Priser gælder for 
brofaste øer.

PRISER PÅ TRYKPRØVNING
B15-4102.  ................................  kr. 299,00
B15-4106.  ................................  kr. 449,00
B15-4112.  ................................  kr. 799,00

Trykprøvning skal udføres hvert 5. år på 
pulverslukkere
Langt fra de fl este virksomheder har krav 
fra myndighederne om at anskaffe sig det 
rigtige brandmateriel. Vi tilbyder alle typer af 
slukkere. Alle vores slukkere følger DS/EN3 
standarden og lever derfor altid op til gæl-
dende danske og europæiske standarder.

HVOR BRUGER JEG EN PULVERSLUKKER? 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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SERVICEPRISER
Enheder på samme adresse ...Pris pr. slukker
1 - 4 stk.  ...................................  kr. 145,00
5 - 9 stk.  ...................................  kr. 113,50
10 - 19 stk.  ...............................  kr. 106,15
20 - 49 stk.  .................................  kr. 79,70
50 - 99 stk.  .................................  kr. 62,25
Over 99 stk.  ...............................  kr. 49,90

Service udføres årligt. 
Priser gælder for brofaste øer.

PRISER PÅ TRYKPRØVNING
B15-6102.  .................................... kr. 489,-
B15-6105.  .................................... kr. 598,-
B15-6010. ......................................kr. 698,-

Trykprøvning skal udføres hvert 10. år på 
CO2 slukkere.
Langt fra de fl este virksomheder har krav 
fra myndighederne om at anskaffe sig det 
rigtige brandmateriel. Vi tilbyder alle typer af 
slukkere. Alle vores slukkere følger DS/EN3 
standarden og lever derfor altid op til gæl-
dende danske og europæiske standarder.

VARENUMMER
Co2 kulsyreslukker 2 kg ................B15-6102
Co2 kulsyreslukker 5 kg ................B15-6105
Co2 kulsyreslukker 10 kg ..............B16-6010

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
B15-6102  .............................. kr. 1.350,-
B15-6105  .............................. kr. 1.895,-
B16-6010  .............................. kr. 4.995,-

STANDARD INDHOLD
 Slukker
 Vægbeslag

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned
B15-6102  ....................................  kr. 45,-
B15-6105  ....................................  kr. 62,-
B15-6010  .................................  kr. 159,-

CO2- 
kulsyreslukkere

NÅR 
UHELDET ER UDE! 

Med en slukker fra Cardia Europe 
får du en godkendt kvalitetsslukker, 

der har gennemgået 
de bedste tests. 

Hver brandklasse kræver et egnet sluknings-
middel. Der fi ndes ingen ildslukkere, der 
kan slukke alle brandklasser.
Det er derfor vigtigt, at du vælger den rette 
type, der passer til netop dine behov.

Nedenfor kan du se, til hvilke formål du kan 
benytte en CO2 slukker.

   Brandklasse B: Væsker

   Brandklasse C: Gasser

   Brandklasse E: Strømførende anlæg

Du kan ikke benytte en CO2 slukker til føl-
gende formål:

 Brandklasse A: Træ, papir, tekstiler m.v.

  Brandklasse D: Magnesium, aluminium, 
litium, natrium

 Brandklasse F: Fritureolier

VARENUMMER
Co2 kulsyreslukker 2 kg
Co  kulsyreslukker 5 kg

HVOR BRUGER JEG EN CO2-KULSYRESLUKKER? 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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VARENUMMER
Skumslukkere 9 ltr ....................... B15-3209 
Fritureslukkere 6 ltr ..................... B15-3406

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
B15-3209 ............................... kr. 1.399,- 
B15-3406 ................................kr. 1.745,- 

STANDARD INDHOLD
 Slukker
 Vægbeslag

ABONNEMENTSPRISER
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned 
Skumslukkere 9 ltr .......................  kr. 49,- 
Fritureslukkere 6 ltr .....................  kr. 54,- 

SERVICEPRISER
Enheder på samme adresse .pris pr. slukker
1 - 4 stk.  ................................ kr. 145,00
5 - 9 stk.  ................................ kr. 113,50
10 - 19 stk.  ............................ kr. 106,15
20 - 49 stk.  ..............................  kr. 79,70
50 - 99 stk.  ..............................  kr. 62,25
Over 99 stk.  ............................  kr. 49,90

Service udføres årligt. Priser gælder for 
brofaste øer.

Trykprøvning for alle tre typer skumsluk-
kere skal udføres hvert 5. år

SPECIALSLUKKER 
Vi kan også levere specialslukker 

til eks. brandklasse D

Kontakt os på 
40 93 70 31 

Hver brandklasse kræver et egnet sluknings-
middel. Der fi ndes ingen ildslukkere, der 
kan slukke alle brandklasser.
Det er derfor vigtigt, at du vælger den rette 
type, der passer til netop dine behov.
Nedenfor kan du se, til hvilke formål du kan 
benytte en skumslukker:

   Brandklasse A: Træ, papir, tekstiler m.v.

   Brandklasse B: Væsker

Du kan ikke benytte en skumslukker til føl-
gende formål:

   Brandklasse C: Gasser

   Brandklasse D: Magnesium, aluminium, 
litium, natrium

     Brandklasse E: Strømførende anlæg

   Brandklasse F: Fritureolier

PRISER PÅ TRYKPRØVNING 
B15-3209.  .................................... kr. 389,-

Hver brandklasse kræver et egnet sluknings-
middel. Der fi ndes ingen ildslukkere, der kan 
slukke alle brandklasser.
Det er derfor vigtigt, at du vælger den rette 
type, der passer til netop dine behov.
Nedenfor kan du se, til hvilke formål du kan 
benytte en fritureslukker.

 Brandklasse A: Træ, papir, tekstiler m.v.

 Brandklasse B: Væsker

 Brandklasse F: Fritureolier
Du kan ikke benytte en fritureslukker til 
følgende formål:

   Brandklasse C: Gasser

   Brandklasse D: Magnesium, aluminium, 
litium, natrium

   Brandklasse E: Strømførende anlæg

PRISER PÅ TRYKPRØVNING 
B15-3406.  .................................... kr. 1.048,-

Skum- og 
fritureslukkere

HVOR BRUGER JEG EN SKUMSLUKKER? 

HVOR BRUGER JEG EN FRITURESLUKKER? 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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Vandslukkere 

SERVICEPRISER
Enheder på samme adresse ....Pris pr. slukker
1 - 4 stk.  .....................................  kr. 145,00
5 - 9 stk.  .....................................  kr. 113,50
10 - 19 stk.  .................................  kr. 106,15
20 - 49 stk.  ....................................  kr. 79,70
50 - 99 stk.  ....................................  kr. 62,25
Over 99 stk.  ..................................  kr. 49,90

Service udføres årligt. 
Priser gælder for brofaste øer.

PRISER PÅ TRYKPRØVNING
B15-3109.  .......................................  kr. 597,-
B-56-3000-00 ..........................................  ingen

Trykprøvning skal udføres hvert 5. år på 
vandslukkere.

VARENUMMER
9 ltr .............................................. B15-3109
33 ltr. Håndsprøjtebatteri ...... B56-3000-00

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
B15-3109 ................................kr. 1.129,-
B56-3000-00 ...........................kr. 1.480,-

STANDARD INDHOLD
 Slukker
 Vægbeslag (ikke sprøjtebatteri)

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned
B15-3109  ....................................  kr. 41,-
B-56-3000-00  ..............................  kr. 59,-

NÅR 
UHELDET ER UDE! 

Med en slukker fra Cardia Europe 
får du en godkendt kvalitetsslukker, 

der har gennemgået 
de bedste tests. 

Hver brandklasse kræver et egnet sluknings-
middel. Der fi ndes ingen ildslukkere, der 
kan slukke alle brandklasser.
Det er derfor vigtigt, at du vælger den rette 
type, der passer til netop dine behov.
Nedenfor kan du se, til hvilke formål du kan 
benytte en vandslukker:

   Brandklasse A: Træ, papir, tekstiler m.v.

Du kan ikke benytte en vandslukker til føl-
gende formål:

   Brandklasse B: Væsker

   Brandklasse C: Gasser

   Brandklasse D: Magnesium, aluminium, 
litium, natrium

   Brandklasse E: Strømførende anlæg

     Brandklasse F: Fritureolier 

HVOR BRUGER JEG EN VANDSLUKKER? 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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En slangevinde opsættes på/i steder som 
butikker, garageanlæg, produktions – og 
lagerhaller.

Nedenfor kan du se, til hvilke formål du kan 
benytte en slangevinder:

   Brandklasse A: Træ, papir, tekstiler m.v.

Du kan ikke benytte en slangevinder til 
følgende formål:

   Brandklasse B: Væsker

   Brandklasse C: Gasser

   Brandklasse D: Magnesium, aluminium, 
litium, natrium

   Brandklasse E: Strømførende anlæg

     Brandklasse F: Fritureolier 

VARENUMMER
Slangevinde .............................B54-10-2520
Slangevinde .............................B54-11-2525
Slangeskab ..............................B54-30-2520
Slangeskab ..............................B54-31-2525

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
B54-10-2520 Slangevinde type 1 med 
gummislange inkl. ventil, strålerør og 
skilt 1/175 25 m. 3/4” slange, 
størrelse Ø 585 x 175 .............kr. 3.715,- 

B54-11-2525 Slangevinde type 1 
med gummislange inkl. ventil, strålerør 
og skilt  1/240 25 m. 1” slange, 
størrelse Ø 585 x 240 .............kr. 4.125,-

B54-30-2520 Slangeskab m/ vinde 
type 3 til vægmontering med 
gummislange inkl. ventil, strålerør og 
skilt 3/190 25 m. 3/4” slange, 
størrelse 690x690x190 ...........kr. 5.499,-

B54-31-2525 Slangeskab m/ vinde 
type 3 til vægmontering med 
gummislange inkl. ventil, strålerør og 
skilt 3/240 25 m. 1” slange, 
størrelse 690x690x240 ...........kr. 6.224,-

Slangeskabe og vindere fåes i mange fl ere 
størrelse. For andre størrelse end nævnte 
kontakt os venligst.

STANDARD INDHOLD
 Slukker
 Vægbeslag (ikke sprøjtebatteri)

For mere information skal du kontakte vores 
salgsafdeling, de har stor erfaring i at råd-
give om dimensionering og opsætning.
 
HVORDAN ANVENDER MAN 
SLANGEVINDEN?
Slangevinden trækkes ud og du åbner for 
hovedventilen. Slangevinden vil nu være klar 
til brug. Vandet i slangen vil enten kunne 
spredes eller lave en samlet stråle ved hjælp 
af et strålerør.
 
HVORFOR BRUGE EN SLANGEVINDE?
På større arealer kan det være nødvendigt 
med midler til brandslukning, der kan række 
langt og slukke i længere tid. I mange situa-
tioner er der krav fra brandmyndighederne 
om slangeskabe eller slangevinde.

Vandfyldt slangevinde
- sikrer dig vand med 

det samme
BESKRIVELSE 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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Brandtæpper 

BRANDDASKER 
Branddasker bruges til at slukke mindre 
brande ved at daske til fl ammerne med 
jernlamellerne på branddaskeren.
Ilten forsvinder kortvarigt fra ilden, når man 
dasker og det gør at fl ammerne bliver min-
dre og til sidst slukkes.

Den kan bruges til at slukke brande i:

   Græs og små buske og er derfor god at 
have ved:

   Campingpladser,

   Sommerhuset

     Festivalspladser

     I skoven

VARENUMMER
Brandtæppe, 1,1x1,8m. ..........B50-1050-00
Brandtæppe, 1,1x1,1m. ..........B50-1054-00
Branddasker, 2 meter skaft .....B50-1056-00

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS 
BRANDTÆPPER
B50-1050-00 ...............................kr. 385,-
B50-1054-00 ...............................kr. 299,-

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS 
BRANDDASKERE 
B50-1056-00 ...............................kr. 515,-

STANDARD INDHOLD
 Brandtæppe i etui

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned
B50-1050-00  ...............................  kr. 14,-
B50-1054-00 ................................  kr. 11,- 

SERVICEPRISER
Pr tæppe uanset størrelse og mængde
Pris  ..............................................  kr. 38,-

NÅR 
UHELDET 
ER UDE! 

Brandtæpper bruges ofte, 
hvis man for eksempel oplever brand 

i en gryde eller frituregryde. 
Du kan også bruge et brandtæppe, 

hvis en persons tøj brænder. 

BESKRIVELSE 

Brandtæppet er udstyret med en strop i 
hver side af tæppet. Ved hjælp af strop-
perne rulles hænderne ind i brandtæppet. 
Brandtæppet bruges nu som en slags 
”skærm” for ilden.
Et brandtæppe er et tæppe, der er lavet af 
et tætvævet stof. Da luften ikke kan komme 
igennem stoffet kvæler det ilden. Det er 
ikke behandlet med kemikalier, og er derfor 
ugiftigt.

     Storkøkkener

     Friturebrande

     Institutioner

     Private hjem

     Kantiner

     Industrien 

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.
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   Ude- og indendørsskilte

   Efterlysende ude- og indendørsskilte

   Bagbelyste ude- og indendørsskilte
 
Vores skilte kan fås som standard skilte i forskellige standard størrelser.
 
Vi kan også producere skilte efter dine ønsker med eget navn og tekst og i egne størrelser.

BESKRIVELSE    VARENR. VEJL. PRIS
ILDSLUKKER, tekst og symbol
Str. R 4 = 297 x 210 mm
Selvklæbende ....52-4100S .............kr. 66,- 
Lamineret ..........52-4100 ...............kr. 87,- 

ILDSLUKKER, symbol
Str. R 5 = 148 x 210 mm
Selvklæbende  ...52-4104S .............kr. 38,- 
Lamineret  .........52-4104 ...............kr. 53,- 

ILDSLUKKER, symbol
Str. R 5 = 210 x 148 mm
Selvklæbende  ...52-4105S .............kr. 38,- 
Lamineret  .........52-4105 ...............kr. 53,-

HENVISNINGSPIL, rød/hvid
Str. R 5 = 148 x 210 mm
Selvklæbende  ...52-4106S .............kr. 38,- 
Lamineret  .........52-4106 ...............kr. 53,- 

HENVISNINGSPIL, rød/hvid
Str. 140 x 140 mm
Selvklæbende ....52-4111S .............kr. 38,- 
Lamineret ..........52-4111 ...............kr. 53,- 

HÅNDSPRØJTE, tekst/symbol
Str. R 5 = 210 x 148 mm
Selvklæbende  ...52-4112S .............kr. 38,- 
Lamineret  .........52-4112 ...............kr. 53,- 

BRANDTÆPPE, symbol
Str. R 5 = 210 x 148 mm
Selvklæbende ....52-4113S .............kr. 38,- 
Lamineret ..........52-4113 ...............kr. 53,- 

SLANGEVINDE, symbol
Str. R 4 = 210 x 297 mm
Selvklæbende ....52-4115S .............kr. 66,- 
Lamineret  .........52-4115 ...............kr. 87,- 

BRANDDØR, tekst og brandsymbol
Str. 1/2 R 4 = 297 x 105 mm
Selvklæbende ....52-4205S .............kr. 39,- 
Lamineret ..........52-4205 ...............kr. 54,- 

NØDUDGANG/FLUGTVEJ, symbol
Str. R 5 = 210 x 148 mm
Selvklæbende ....52-4221S .............kr. 66,- 
Lamineret ..........52-4221 ...............kr. 75,- 

NØDUDGANG/FLUGTVEJ, EFTERLYSENDE
Symbol med pil ned
Str. 300 x 150 mm
Lamineret ..........28-89502-300 ...kr. 161,- 
FØRSTEHJÆLP, symbol
Str. R 5 = 210 x 148 mm
Selvklæbende  ...52-4226S .............kr. 66,-
Lamineret  .........42-4226 ...............kr. 98,-

NØDHJÆLP, symbol
Str. 100 x 100
Selvklæbende ....52-4228S .............kr. 38,-

AED, tekst/symbol
Str. 210 x 148 mm
Lamineret ..........SKILTAED001 ......kr. 53,-

Sikkerhedsskiltning

NÅR KUN DET BEDSTE 
ER GODT NOK! 

Nedenstående er et udpluk af vores skilte. 
Kontakt os for et komplet katalog over skilte. 

Vi kan også levere specieldesignede 
skilte efter aftale.

CARDIA EUROPE HAR ET STORT UDVALG 
I SIKKERHEDSSKILTNING HERUNDER: 

Priserne er eksklusive moms 
og levering samt opsætning og 

installation.

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
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Vi kan på jobbet, i fritiden, til sport, 
under ferie, og i trafi kken pludse-
lig opleve alvorlig sygdom, ulykke, 
brand, behov for evakuering eller en 
tilsvarende utilsigtet hændelse.
Situationer som kræver omgående 
handling, samt livreddende første-
hjælp er med begrænset mulighed 
for forberedelse, derfor er det af stor 
vigtighed, at personer som forventet 
at kunne gøre en forskel, eller som 
har ansvaret for andre, tilbydes ud-
dannelse i at kunne gøre en forskel 
samt jævnligt får vedligeholdt og sup-
pleret denne viden.
Heldigvis er risikoen for at skulle 
slukke brand eller yde livreddende 
førstehjælp lille. Det giver tryghed og 
større sikkerhed at være uddannet 
til at kunne gøre en forskel, samtidig 
kan kurser og uddannelser være med 
til at holde fokus på sikkerhed, såle-
des ulykker i hjemmet og på jobbet 
undgås, og skader begrænses.

CERTIFICERET, OG STOR FAGLIG 
INSTRUKTØRKOMPETENCE
Vores landsdækkende team af 
instruktører har alle faglige kompe-
tencer fra politiet, ambulancetjene-
sten og/eller redningsberedskabet, 
og vores instruktører i førstehjælp 
er godkendt af Dansk Førstehjælps 
Råd. Kurser/uddannelser afviklet af 
instruktører fra Cardia Europe og 
Hjertehjælp er din garanti for at faglig 
kompetence bliver formidlet pæda-
gogisk korrekt.

CARDIA EUROPE OG HJERTE-
HJÆLP TILBYDER ET BREDT UD-
VALG AF SIKKERHEDSKURSER & 
UDDANNELSER, SOM KAN GEN-
NEMFØRES ENKELTVIS ELLER 
SAMMENSÆTTES I ET UDDAN-
NELSESFORLØB.
I dette kursuskatalog fi nder du infor-
mation om vores standard kurser & 
uddannelser, men vi sammensætter 
gerne individuelle kurser, tilpasset til 
netop jeres virksomhed.

Har du behov for supplerende op-
lysninger inden bestilling af et eller 
fl ere kurser eller ønske om et særligt 
tilrettelagt kursus håber vi du tager 
initiativ til at kontakte os.

BESTILLING AF 
KURSUS/UDDANNELSE
Bestil gerne kursus/uddannelse på 
mail@hjertehjaelp.dk med oplysning 
om kursus-nummer, ønsket kursus-
dato, tidspunkt, adresse, og evt. antal 
deltagere.

Vi sender hurtigst mulig en kursusbe-
kræftelse med information om prak-
tiske oplysninger, eller kontakter dig 
hvis vi har behov for fl ere oplysninger 
eller hvis vi ikke afvikle kurset på det 
ønskede tidspunkt.

Cardia - Hjertehjælp 
Kursuskatalog

KOMPETENCE 
Vores landsdækkende team af 

instruktører har alle faglige kompetencer 
fra politiet, ambulancetjenesten eller 

redningsberedskabet, og vores instruktører 
i førstehjælp er godkendt af Dansk 

Førstehjælps Råd

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
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Kursusliste
Kursusbeskrivelse Vare-

nummer
Varighed Maks. antal 

deltagere
Pris

Brandkursus
Kursus i brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Kurset giver deltageren forståelse for 
risikoen for brand på arbejdspladsen og i hjemmet, hvilke forholdsregler der minimerer risikoen 
for at brande opstår, hvorledes en opstået brand kan begrænses, og forsøges slukket med 
håndildslukkere.

CB-002 3 timer 25 personer 7.950,-

Varmt arbejde - inde
Certifi katuddannelse, Varmt Arbejde, inde. Kurset henvender sig til håndværkere og reparatør-
er som i forbindelse med bygnings-vedligeholdelse benytter værktøjer der frembringer 
fl ammer, gløder eller gnister. Kurset giver deltageren forståelse for nødvendige forholdsregler 
forinden varmt arbejde påbegyndes, mens arbejdet udføres, samt afsluttende foranstaltninger.

CB-010 6 timer 16 personer 9.550,-

Varmt arbejde - ude
Certifi katuddannelse, Varmt Arbejde, ude. Kurset henvender sig til håndværkere og reparatører 
som i forbindelse med tagdækning eller bygningsvedligeholdelse benytter værktøjer der 
frembringer fl ammer, gløder eller gnister. Kurset giver deltageren forståelse for nødvendige 
forholdsregler forinden varmt arbejde påbegyndes, mens arbejdet udføres, samt afsluttende 
foranstaltninger.

CB-011 6 timer 16 personer 9.550,-

Tilsyn af håndildslukkere
Kursus i tilsyn (egenkontrol) af virksomhedens håndildslukkere, brandtæpper samt vandfyldte 
slangevinder. Kurset giver deltageren viden om placering, bestykning, sikkerhedsskiltning samt 
regler for tilsyn samt trykprøvningsterminer for håndildslukkere og vandfyldte slangevinder.

CB-050 6 timer 6 personer 8.950,-

Evakueringsøvelse
Praktisk evakueringsøvelse - erhverv. Hurtig og effektiv indsats i tilfælde af brand og andre 
faretruende situationer, f.eks. ved pludselig røgudvikling eller bombetrusler, kan betyde for-
skellen på liv og død.  

CE-002 1 timer Ingen max. 4.900,-

Førstehjælpskursus med fokus på børn 3-6 år
Håndtering af ulykker og sygdom i institutioner/skoler. Kurset omfatter grundlæggende første-
hjælp ved tilskadekomst og sygdom til dagligdagens småskader til børn 3-6 år, førstehjælp ved 
manglende vejtrækning samt genoplivning med AED, (hjertestarter) alarmering og 
psykisk førstehjælp.

CS-001 6 timer 16 personer 6.900,-

Sikkerhedskursus til ansatte i restaurationsbranchen
Håndtering af arbejdsulykker og sygdom, brand samt evakuering. Kurset omfatter basal 
førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom, herunder førstehjælp ved manglende vejtrækning, 
genoplivning med AED, alarmering, evakuering af restauranten samt orientering om benyttelse 
af håndildslukkere og brandtæpper.

CS-005 4 timer 16 personer 6.900,-

Sikkerhedskursus til ansatte i restaurationsbranchen
Håndtering af arbejdsulykker og sygdom, evakuering og øvelse i brandslukning. Kurset omfat-
ter basal førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom, herunder førstehjælp ved manglende 
vejtrækning, genoplivning med AED, alarmering, evakuering af restauranten samt forebyggelse 
af brand, orientering om benyttelse af håndildslukkere, brandtæpper og praktisk øvelse i 
brandslukning.

CS-006 6 timer 16 personer 9.550,-

Sikkerhedskursus
Håndtering af arbejdsulykker og sygdom, evakuering og øvelse i brandslukning. Kurset omfat-
ter basal førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom, herunder førstehjælp ved manglende 
vejtrækning, genoplivning med AED, alarmering, samt forebyggelse af brand, orientering om 
benyttelse af håndildslukkere, brandtæpper og praktisk øvelse i brandslukning.

CS-007 12 timer 16 personer 14.990,-

Sikkerhedskursus - Erhverv
Håndtering af ulykker og sygdom i virksomheder. Kurset, som henvender sig til virksomhedens 
sikkerhedsberedskab, omfatter grundlæggende førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom til 
dagligdagens skader, førstehjælp ved manglende vejtrækning samt genoplivning med AED 
(hjertestarter), alarmering, psykisk førstehjælp, orientering om beredskabsplan og evakuering, 
samt praktiske øvelser i brandslukning. 

CS-010 24 timer 16 personer 24.900,-

Se mere på side 53
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Kursusbeskrivelse Vare-
nummer

Varighed Maks. antal 
deltagere

Pris

Idrætsskader
Kurset omfatter grundlæggende førstehjælp og efterfølgende behandling samt genoptræn-
ing ved idrætsskader Deltagerne opnår fortrolighed i at reagerer hensigtsmæssig ved bl.a. 
pludselig opstået tilskadekomst, førstehjælp til forskellige idrætsskader, afl astende lejringer, 
orientering om førstehjælpsprodukter samt alternative muligheder for forbindinger. Kurset som 
tillige omfatter årsager til belastningsskader kan samtidig medvirke til at reducerer risikoen 
for idrætsskader.

CS-020 3 timer 16 personer 4.200,-

Håndtering af røveri
Hvordan kan virksomheden og ansatte reducerer risikoen for at blive udsat for røveri, hvornår er 
risikoen for røveri størst, hvordan skal man forholde sig under røveriet og hvad sker der i tiden 
efter røveriet?

CS-025 2 timer 25 personer 4.795,-

Førstehjælp for fritidssejlere (forudsætter CB-002)
Kurset omfatter førstehjælp til pludselig alvorlig sygdom samt tilskadekomst i forbindelse 
fritidssejlads. Deltagerne opnår fortrolighed i at reagerer hurtig og korrekt ved ulykker med 
tilskadekomst samt benytte førstehjælpsprodukter, herunder forbindinger, alufolie, kompres-
forbindinger, alternative muligheder for forbindinger, hjerte-lunge-redning, alarmering via VHF, 
samt orientering om anvendelse af en hjertestarter, håndildslukker/slukningsanlæg.

CS-060 3 timer 16 personer 4.250,-

Førstehjælpsvagt 
Sikkerhedskursus til førstehjælpsvagter ifm. stævner, events m.v. Kurset omfatter basal første-
hjælp ved tilskadekomst og sygdom, herunder førstehjælp til småskader, manglende vejtrækn-
ing, genoplivning med hjertestarter, alarmering, planlægning af førstehjælpsberedskabet, 
behov for førstehjælpsudstyr, kommunikation samt orientering om evakuering, benyttelse af 
håndildslukkere og brandtæpper.

CS-080 7 timer 16 personer 7.900,-

Introduktionskursus: Det kunne ske en dag!
Introduktion i genoplivning med CardiAid hjertestarter. Kurset henvender sig til virksomheder 
der har indkøbt en CardiAid AED, og som ønsker personalet opnår den nødvendige viden og 
fortrolighed ved genoplivning med hjertestarter, information om placering af hjertestarteren, 
procedure for vedligeholdelse, serviceaftale og reetablering hvis den har været i brug.

CI-001 1 time 50 personer 1.950,-

Basal Genoplivning (Hjerte-Lunge-Redning)
Kurset omfattet grundlæggende kendskab til genoplivning. Deltagerne opnår viden og 
fortrolighed med førstehjælp til sygdom og ulykker, sikring af skadested, korrekt alarmering, 
førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning, genoplivning til personer uden vejrtrækning samt 
orientering om genoplivning med AED (hjertestarter) Kurset henvender sig til personer som 
ikke tidligere har deltaget på førstehjælpskursus, og ligeledes til deltagere der ikke indenfor 
de seneste 36 mdr. har vedligeholdt viden om førstehjælp.

CM-010 3 timer 16 personer 4.250,-

Livreddende førstehjælp (forudsætter CM-010)
Kurset omfatter generelle emner om livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået 
sygdom. Deltagerne opnår færdigheder i standsning af blødning, anlæggelse af forbinding, 
foretage kuldeindpakning samt udføre lejring i forskellige situationer.

CM-015 3 timer 16 personer 4.250,-

Genoplivning med hjertestarter (forudsætter CM-010)
Kurset giver deltagerne viden om symptomer på hjerte– og kredsløbssvigt samt praktiske øvel-
ser i genoplivning med CardiAid hjertestarter.

CM-020 3 timer 16 personer 4.250,-

Ulykker i trafi kken (færdselsrelateret førstehjælp)
Kurset giver deltagerne viden om de særlige forhold der kendetegner ulykker i trafi kken, 
herunder sikring af skadested, førstehjælp i mørke, håndtering af fl ere tilskadekomne, nødfl yt-
ning samt sikkerhedsudstyr. Kurserne CM-010 og CM-025 er obligatorisk ved førstegangserh-
vervelse af kørekort.

CM-025 4 timer 16 personer 4.250,-

Arbejdsulykker (førstehjælp ved tilskadekomst)
Kurset omfatter førstehjælp ved arbejdsulykker, generelt samt efter kundespecifi kke ønsker. 
Kurset kan samtidig sætte fokus på sikkerheden på arbejdspladsen herunder minimere risikoen 
og begrænse skaden ved arbejdsulykker.

CM-030 3 timer 16 personer 4.250,-

Førstehjælp ved sygdom
Kurset giver deltagerne grundlæggende færdigheder til genkendelse af almindelige forekom-
mende sygdomme herunder smertelindring.

CM-035 3 timer 16 personer 4.250,-

Se mere på side 51
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Kursusbeskrivelse Vare-
nummer

Varighed Maks. antal 
deltagere

Pris

Grundlæggende førstehjælp ved sygdom og tilskadekomst
Kurset omfatter grundlæggende førstehjælp ved tilskadekomst samt pludselig sygdom.
Deltagerne opnår fortrolighed i at reagerer hurtig og korrekt ved ulykker med tilskadekomst
samt pludselig opstået sygdom, førstehjælp ved manglende vejrtrækning, foretage genop-
livning hjertestarter og førstehjælpsprodukter samt tillige benytte alternative muligheder for
forbindinger samt førstehjælp til mange af dagligdagens småskader.

CM-040 12 timer 16 personer 12.900,-

Livreddende Førstehjælp ved sygdom og tilskadekomst
Kurset omfatter livreddende førstehjælp ved tilskadekomst samt pludselig sygdom. Deltagerne 
opnår fortrolighed i at reagerer hurtig og korrekt ved ulykker med tilskadekomst samt pludselig 
opstået sygdom, førstehjælp ved manglende vejrtrækning, foretage genoplivning hjertestarter 
og førstehjælpsprodukter samt tillige benytte alternative muligheder for forbindinger.

CM-050 6 timer 16 personer 7.900,-

Førstehjælp, vedligeholdelseskursus
Kurset henvender sig til deltagere som indenfor de sidste 36 måneder har gennemført et kursus 
i førstehjælp. Kurset vedligeholder deltagernes færdigheder i basal genoplivning, lejring af 
bevidstløse samt orienterer om genoplivning med CardiAid hjertestater.

CM-070 3 timer 16 personer 4.250,-

Førstehjælp - Vedligeholdelseskursus for ansatte i vagt & sikkerheds-
branchen
Kurset henvender sig sikkerhedsfunktionærer som indenfor de seneste 36 mdr. har
gennemført kursus i basal genoplivning/Hjerte-Lunge-Redning (HLR) eller tilsvarende.

CM-075 3 timer 16 personer 4.250,-

Psykisk førstehjælp
Kurset giver deltagerne færdigheder til at berolige syge og tilskadekomne, at kunne indlede 
og gennemføre en samtale med f.eks. en kollega efter en livskrise, samt vurdere og rådgive om 
yderligere krisehjælo og psykologisk rådgivning.

CD-100 3 timer 8 eller 10 
personer 
(lige antal)

4.250,-

Kammerathjælp
Kurset giver unge grundlæggende færdigheder i at reagerer hensigtsmæssig ved ulykker, 
berolige personer der er impliceret i en ulykke, ligeledes viden og færdigheder til at kunne yde 
kammerater støtte og omsorg i forskellige situationer, bl.a. efter vold eller andet 
overgreb, vidne til alvorlig ulykke samt pludselig tab af forældre, søskende, eller kammerat.

CD-110 3 timer 20 personer 4.250,-

Førstehjælp, kommunikation og samarbejde
Førstehjælp, kommunikation og samarbejde er et værktøj der kan gøre den store forskel ...
Førstehjælp, kommunikation og samarbejde kan bruges til mange forskellige ting. Skab 
motivation, engagement, arbejdsglæde, bedre kommunikation, bedre samarbejde, styrke en 
ledergruppe og i sidste ende et mere effektivt team.
Førstehjælp, kommunikation og samarbejde kan også bruges til event, sommerfest?
Få øje på styrkerne i gruppen. En bedre balance mellem at give og tage i samarbejdet og en 
bedre udnyttelse af gruppens spidskompetencer på tværs. Resultatet er en “stærk” gruppe, 
der arbejder bedre sammen og med langt større effektivitet.

CD-200 8 timer 10 personer 
ved ønske 
om fl ere skal 
der fl ere 
instruktører 
på

19.900,-
Ved anden 
kursus 
location 
end egen 
adresse 
samt 
forplejning 
vil prisen 
ændre sig.

CM-010 og CM-020 kombikursus CK-001 6 timer 16 personer 7.350,-

CM-010 og CM-025 kombikursus CK-002 7 timer 16 personer 7.350,-

CM-010 og CM-030 kombikursus CK-003 6 timer 16 personer 7.350,-

CM-070 og CM-020 kombikursus CK-004 4 timer 16 personer 7.350,-

CM-010 og CM-015 kombikursus CK-005 6 timer 16 personer 7.350,-

Se mere på side 57
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DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen

BEMÆRKNINGER:
Ingen praktiske øvelser
 
BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Ingen

VARIGHED:
1 time

ANTAL DELTAGERE, MAX:
50

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Nej

KURSUSNUMMER:
CI-001

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 1.950,-

KURSUSINDHOLD:
• Livreddende førstehjælp i kombination med genoplivning vha AED.
• Demonstration af genoplivning med CardiAid AED.
• Periodisk kontrol samt service/vedligeholdelse.
• Tilbehørsmuligheder.
• Reetablering efter brug.
• Supplerende kursusmuligheder.

INTRODUKTIONSKURSUS I ANVENDELSE AF HJERTESTARTER 

Genoplivning 
med CardiAid AED

Kurset henvender sig til virksomheder der har indkøbt en CardiAid AED, og som ønsker persona-
let opnår den nødvendige viden og fortrolighed ved genoplivning med hjertestarter, information 
om placering af hjertestarteren, procedure for vedligeholdelse, serviceaftale og reetablering 
hvis den har været i brug. Kurset afvikles af en kompetent medarbejder fra Cardia Europe eller 
CardiAid AED forhandler.

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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DET KUNNE 
SKE EN DAG…
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HJERTE-LUNGE-REDNING 

Hjerte-Lunge-Redning

KURSUSINDHOLD:
• Grundlæggende principper i førstehjælp.
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
• Sikring af skadested.
• Alarmering og stedbestemmelse.
• Førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning.
• Øvelser i sideleje.
• Førstehjælp ved manglende vejrtrækning.
• Orientering om genoplivning med hjertestarter.

Kurset omfattet grundlæggende kendskab til genoplivning.
Deltagerne opnår viden og fortrolighed med førstehjælp til sygdom og ulykker, sikring af skade-
sted, korrekt alarmering, førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning, genoplivning til personer 
uden vejrtrækning samt orientering om genoplivning med AED (hjertestarter) Kurset henvender 
sig til personer som ikke tidligere har deltaget på førstehjælpskursus, og ligeledes til deltagere 
der ikke indenfor de seneste 36 mdr. har vedligeholdt viden om førstehjælp.
Kurset Hjerte-Lunge-Redning bør være gennemført forinden deltagelse på øvrige førstehjælps-
kurser (modulkurser)

DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen, min. 14 år.

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
Kurset kan suppleres med øvrige 
modulkurser

VEDLIGEHOLDELSE:
Kurset bør vedligeholdes hvert 3 år.

BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Kursusmaterialer, tillæg kr. 485,-

VARIGHED:
3 timer inkl. pauser

ANTAL DELTAGERE, MAX:
16

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Ja, Dansk Førstehjælps Råd

KURSUSNUMMER:
CM-010

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 4.250,-

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.
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DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen, dog min. 14 år

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
CE-001 Evakuering - Det kunne ske en 
dag1 bør afvikles inden praktisk evakuer-
ingsøvelse

BEMÆRKNINGER:
 
BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Ingen

VARIGHED:
Max. 1 time

ANTAL DELTAGERE, MAX:
Ingen max.

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Virksomhedscertifi kat

KURSUSNUMMER:
CE-002

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 4.900,-

INDHOLD:
• Praktisk evakueringsøvelse med ufarlig røg.
• Situationsøvelser (efter aftale).
• Førstehjælpsøvelser (efter aftale).
• Pressehåndtering (efter aftale).
• Modtagelse/information til redningsberedskabet 

(efter aftale med kommunalt redningsberedskab)
• Ventetidskonkurrence (efter aftale).
• Samlet evaluering af øvelsesleder efter øvelsen.

PRAKTISK EVAKUERINGSØVELSE - ERHVERV 

Evakueringsøvelse

Hurtig og effektiv indsats i tilfælde af brand og andre faretruende situationer, f.eks. ved pludse-
lig røgudvikling eller bombetrusler, kan betyde forskellen på liv og død. Derfor er det vigtigt, at 
alle ansatte ved, hvordan de skal reagere, hvis uheldet er ude. Samtidig kan evakueringsøvelsen 
benyttes til kontrol af virksomhedens beredskab, samt handlinger og reaktion jf. virksomhedens 
beredskabsplan.
Efter aftale kan evakueringsøvelsen, indenfor den samlede varighed, omfatter pressehåndtering,
og forskellige opgaver, situationsøvelser m.v.

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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HÅNDTERING AF ULYKKER OG SYGDOM I INSTITUTIONER/SKOLER. 

Førstehjælpskursus 
med fokus på børn 3-6 år

KURSUSINDHOLD:
• Sikring af skadested, undersøgelse af syge– og tilskadekomne.
• Førstehjælp til personer med besværet vejrtrækning, bevidstløse med vejrtrækning, genopliv-

ning med AED. 
• Førstehjælp til småskader, forbrændinger, udvendige ætsninger, forgiftninger, tandskader, 

forstuvninger, samt bid og stiksår, større blødninger og afrevne legemsdele.
• Beredskabsplan og alarmering.
• Førstehjælpsøvelser, herunder HLR og sideleje.

Kurset omfatter grundlæggende førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom til dagligdagens
småskader til børn 3-6 år, førstehjælp ved manglende vejtrækning samt genoplivning med AED, 
(hjertestarter) alarmering og psykisk førstehjælp.
Kurset kan samtidig sætte fokus på sikkerheden i institutionen/arbejdspladsen, og medvirke til at 
minimere risikoen og begrænse skaden hvis ulykken sker.

DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen, dog min. 14 år.

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
Kurset kan suppleres med øvrige første-
hjælpskurser

BEMÆRKNINGER:
Kurset kan afvikles hverdage/lørdage,
eller deles i 2 x 3 timer.

BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Kursusmaterialer, tillæg kr. 485,-

VARIGHED:
6 timer inkl. pauser

ANTAL DELTAGERE, MAX:
16

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Ja

KURSUSNUMMER:
CS-001

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 6.900,-

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen, dog min. 14 år

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
Ingen

BEMÆRKNINGER:
Ingen
 
BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Ingen

VARIGHED:
3 timer inkl. pauser

ANTAL DELTAGERE, MAX:
25

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Ja

KURSUSNUMMER:
CB-002

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 7.950,-

KURSUSINDHOLD:
• Introduktion til kurset
• Forebyggelse af brand
• Passiv brandsikring
• Håndildslukkere og øvrigt brandmateriel
• Trykfl asker, sikkerhedsskiltning
• Alarmering, beredskabsplan samt fl ugtveje
• Praktisk brandøvelse

KURSUS I BRANDFOREBYGGELSE OG BRANDBEKÆMPELSE 

Brandkursus

Kurset giver deltageren forståelse for risikoen for brand på arbejdspladsen og i hjemmet,
hvilke forholdsregler der minimerer risikoen for at brande opstår, hvorledes en opstået
brand kan begrænses, og forsøges slukket med håndildslukkere.
Kurset omfatter praktisk brandslukning med håndildslukkere og brandtæppe.

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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KURSUSINDHOLD:
• Førstehjælpsudstyr
• Førstehjælp ved hovedskader
• Førstehjælp ved blødninger
• Førstehjælp ved forstuvning og knoglebrud.
• Forbindingsøvelser
• Orientering om hvilke situationer hvor der er behov for alarmering
• Beredskab til stævner og tilsvarende arrangementer
• Behandlingsmuligheder/genoptræning

DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen, dog min. 14 år

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
HLR førstehjælpskursus CM-010

BEMÆRKNINGER:
Kurset omfatter ikke førstehjælp ved man-
glende vejrtrækning.
Kurset afvikles af førstehjælpsinstruktør/
sportsmassør

BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Kursusmaterialer, tillæg kr. 485,-

VARIGHED:
3 timer inkl. pauser

ANTAL DELTAGERE, MAX:
16

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Ja

KURSUSNUMMER:
CS-020

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 4.200,-

  
Idrætsskader

Kurset omfatter grundlæggende førstehjælp og efterfølgende behandling samt genoptræning 
ved idrætsskader Deltagerne opnår fortrolighed i at reagerer hensigtsmæssig ved bl.a. pludselig 
opstået tilskadekomst, førstehjælp til forskellige idrætsskader, aflastende lejringer, orientering
om førstehjælpsprodukter samt alternative muligheder for forbindinger. 
Kurset som tillige omfatter årsager til belastningsskader kan samtidig medvirke til at reducerer 
risikoen for idrætsskader.

KURSUS I IDRÆTSSKADER 

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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DELTAGERFORUDSÆTNING:
Ingen, dog min. 14 år

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
Kurset bør suppleres med Basal 
Genoplivning (CM-010)

BEMÆRKNINGER:
Kurset omfatter ikke førstehjælp ved 
manglende vejrtrækning eller genoplivning 
med hjertestarter
 
BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Kursusmaterialer, tillæg kr. 485,-

VARIGHED:
3 timer inkl. pauser

ANTAL DELTAGERE, MAX:
16

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Ja, Dansk Førstehjælps Råd

KURSUSNUMMER:
CM-030

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 4.250,-

KURSUSINDHOLD:
• Førstehjælp til småskader, tandskader, hudafskrabning, mindre knoglebrud, ledskred, forstuv-

ninger, muskelskader, kulde- & varmepåvirkninger, herunder forfrysninger, solstik- & hedeslag 
og forbrændinger.

• Førstehjælp til blødninger, åbent brud samt afrevne legemesdele.
• Psykisk førstehjælp.
• Alarmering og beredskabsplan.
• Øvelser i anlæggelse af forbindinger.

FØRSTEHJÆLP VED TILSKADEKOMST 

Arbejdsulykker

Kurset omfatter førstehjælp ved tilskadekomst i forbindelse med arbejdsulykker og fritidsulykker,
skader opstået i forbindelse trafikuheld og sport.
Deltagerne opnår fortrolighed i at reagerer hurtig og korrekt ved ulykker med tilskadekomst
samt benytte virksomhedens førstehjælpsprodukter, herunder forbindinger, alufolie, kompresfor-
bindinger, øjenskyl og tillige benytte alternative muligheder for forbindinger.
Kurset kan samtidig sætte fokus på sikkerheden på arbejdspladsen, og medvirke til at minimere 
risikoen samt begrænse skaden ved arbejdsulykker.

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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DELTAGERFORUDSÆTNING:
Unge 12-16 årige

SUPPLERENDE UDDANNELSER:
HLR førstehjælpskursus CM-010

BEMÆRKNINGER:
Kurset afvikles af erfaren underviser.

BESTILLING AF KURSUS:
Kursus bestilles pr.mail 
(mail@hjertehjaelp.dk) med oplysninger 
om kursusnummer, ønsket kursusdato, 
tidspunkt, kursusadresse samt nødvendige 
kontaktinformationer.

DELTAGERMATERIALER:
Ingen

VARIGHED:
3 timer

ANTAL DELTAGERE, MAX:
20

KURSUS- & UDDANNELSESBEVIS:
Nej

KURSUSNUMMER:
CD-110

KURSUSPRIS, EKSL.MOMS:
kr. 4.250,-

  
Kammerathjælp

KURSUSINDHOLD:
• Hvordan hjælper jeg ved ulykke.
• Hvad kan jeg gøre mens der ventes på ambulance og politiet.
• Hvad kan jeg gøre for at hjælpe en kammerat efter f.eks. overfald, røveri eller sorg.
• Hvad gør jeg ved mistanke om sexovergreb.
• Muligheder for professionel behandling og hjælp fra myndighederne.

Kurset er målrettet undervisning af 12-16 årige i kammerathjælp (psykisk førstehjælp)
Kurset giver unge grundlæggende færdigheder i at reagerer hensigtsmæssig ved ulykker,
berolige personer der er impliceret i en ulykke, ligeledes viden og færdigheder til at kunne
yde kammerater støtte og omsorg i forskellige situationer, bl.a. efter vold eller andet overgreb,
vidne til alvorlig ulykke samt pludselig tab af forældre, søskende, eller kammerat.

KAMMERATHJÆLP 

Rekvirer Hjertehjælps Praktiske 
oplysninger & Kursusvilkår, som er 
gældende for ovennævnte kursus/

uddannelse og øvelse.
Samtlige priser er pr. kursus/øvelse, 
ekskl. moms og instruktørens kørsel 

(kr.450,00) pr.kursus/kursusdag.

DET KUNNE 
SKE EN DAG…

WWW.HJERTEHJÆLP.DK
brand - førstehjælpskurser - hjertestarter
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BESKRIVELSE 

CardiAid hjertestarteren kan bruges af 
enhver, men i en nødsituation vil det være 
en stor fordel på forhånd at vide, hvordan 
en automatisk ekstern defi brillator (AED / 
hjertestarter) fungerer. Træning i brug af 
hjertestartere anbefales derfor af ILCOR, 
den internationale komité for genopliv-
ning, og dermed også af både European 
Resuscitation Council (ERC) og Dansk Råd 
for Genoplivning.
Uddannelse skaber bevidsthed om og kend-
skab til defi brillatorer samt øger motivatio-
nen til omgående at gribe ind i tilfælde af 
hjertestop.
CardiAid Trainer er det perfekte redskab 
ikke alene for kursusvirksomheder, men 

VARENUMMER
AED Trainer .............................CT0207TINT

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS
CT0207TINT ...........................kr. 3.895,-

STANDARD INDHOLD
 Trainer (CT0207DKAED)
 Beskyttelsestaske
 Trainer elektrodesæt
 Genopladeligt batteri
 Nødhjælpspakke
 Fjernbetjening
 Oplader

ABONNEMENTSPRIS
Opstart * .....................................kr. 750,-
Pris pr. måned  ...........................kr. 149,-

CardiAid 
AED Trainer

også for CardiAid kunder som ønsker at 
udføre regelmæssig træning af potentielle 
brugere, for eksempel større virksomheder 
og organisationer.

  CardiAid Trainer har præcis samme 
design som en CardiAid AED defi bril-
lator, så brugeren bliver bekendt med 
apparatet.

  CardiAid Trainer kan simulere alle tænke-
lige scenarier, som en bruger kan komme 
ud for i virkeligheden, og brugeren kan 
derved trænes til at handle korrekt i alle 
situationer.

  CardiAid Trainer kan styres af instruktø-
ren via fjernbetjening. Instruktøren kan 
vælge imellem forskellige scenarier, som 
passer til brugerens behov og emnet 
for undervisningen, så kurset bliver mest 
muligt effektivt.

Samtlige priser er eksklusive moms, 
levering, opsætning og installation. 

Abonnementsperiode er min. 36 
måneder. * Opstartsgebyr pr. 

aftale og ikke pr. produkt. Samlet 
abonnementspris skal andrage min. 

kr. 200,00 pr. måned.

58

SIKKERHEDS-
RÅDGIVNING

BRAND-
MATERIEL

FØRSTEHJÆLPS-
UDSTYR

HJERTE-
STARTERUDDANNELSE

ØVELSER

SIKKERHEDS-
UDSTYR



ENHEDER VARENUMMER ...........PRIS
1 - 99 stk CDFADK1107......kr. 49,00
100 - 299 stk CDFADK1107......kr. 46,50
300 - 499 stk CDFADK1107......kr. 44,00
500 - > stk CDFADK1107......kr. 39,00

Cardia Europe lancerer en NYHED på det danske marked: Undervisning via Interaktiv CD 
med mulighed for at teste sin førstehjælpsviden gennem interaktive øvelser. Der er øvelser 
inden for paratviden og situationsøvelser med billeder. Vores CD benyttes af førende in-
struktører på det danske marked.

CD’en benyttes på alle Cardia Europes førstehjælpskurser.

INTERAKTIV UNDERVISNINGSCD MED ØVELSER

ENHEDER VARENUMMER ...........PRIS
1 - 99 stk CDFADK1107......kr. 49,00

Risikoen er stor; 
det kunne ske en dag!
      Pludselig kan din familie, kolleger eller venner have behov for, at 
du kan yde førstehjælp og gøre en forskel; det kunne ske en dag!

Undervisningsmateriale

VORES CD KAN LEVERES INDENFOR 
FØLGENDE OMRÅDER:
•  Førstehjælp, hjerte-lunge-redning samt 

genoplivning med hjertestarter

EGET NAVN OG LOGO PÅ CD OG 
COVER
Hvis du ønsker din egen virksomheds navn 
på CD og cover kontakt os venligst for et 
tilbud. Det kræver en ordre på minimum 
500 stk.

NØGLERINGSMASKE
Engangsmaske der sikrer dig og dine 
omgivelse ved udøvelse af akut førstehjælp.
Den er nem, enkelt og klar til brug.

Pris kr. 12,00 ekskl. moms.

Kan laves med eget logo ved bestilling af 
min 1.000 stk. 
Ring på 40 93 70 31 eller mail på
mail@hjertehjaelp.dk  for at høre nærmere 
med pris og layout.

      Pludselig kan din familie, kolleger eller venner have behov for, at       Pludselig kan din familie, kolleger eller venner have behov for, at 

Denne CD indeholder nyttige tips til første-
hjælp ved sygdom og ulykker.

 Vejledning i nødfl ytning

 Sikring af skadested

 Hvordan en person lægges i sideleje

 Genoplivning (Hjerte-Lunge-Redning)

 Genoplivning med AED (Hjertestarter)

Desuden informationer om kroppens ana-
tomi, korrekt alarmering, sikkerhed & sik-
kerhedsudstyr til hjemmet, arbejdspladsen, 
bilen og meget andet.

Forhåbentlig giver et førstehjælpskursus og 
denne CD dig viden, du aldrig eller sandsyn-
ligvis kun sjældent, for brug for. Førstehjælp 
bør derfor jævnligt genopfriskes. Du kan 
efter behov vedligeholde din viden om før-
stehjælp med forskellige opgaver, du fi nder 
på denne CD.

Eksempel 
med cover med 

forhandlerlogo på

Eksempel 
med cover med med cover med 

forhandlerlogo på
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Importør & Salg:
Hjertehjælp · Hundige Strandvej 195 1. sal · 2670 Greve · Denmark

Tel +45 4093 7031
mail@hjertehjaelp.dk · www.hjertehjælp.dk

w
w

w
.g

te
.d

k 
· 1

17
29

6.
 V

i t
ag

er
 fo

rb
eh

ol
d 

fo
r 

tr
yk

fe
jl,

 s
am

t p
ri

ss
ti

gn
in

ge
r.Vores fokus er på oplysning om sund livsstil og livreddende førstehjælp!

Cardia Europe er en dynamisk importør- 
og distributionsvirksomhed, der forhand-
ler og servicerer førstehjælpsprodukter til 
den offentlige sektor, erhverv og private. 
Vi opererer i Danmark, Grønland, Færø-
erne, Island, Sverige, Norge, Finland, 
Tyskland, Østrig, Polen, og det globale 
maritime marked.    

Vores produktsortiment er alt indenfor 
førstehjælp, hvortil vi konstant udvider 
med komplementære produkter. Vi ar-
bejder kun med professionelle anerkendte 
leverandører, der har veldokumenterede 
produkter.  

I Danmark tilbyder Cardia Europe også 
forskellige kursusaktiviteter.

Vores viden- og kompetenceudvikling 
sker gennem et tæt samarbejde med vores 
kunder, leverandører og øvrige samar-
bejdspartnere.
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