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Kontaktuttag för 
defibrillatorelektroder. Uttag för 
kontakten på elektrodkabeln. En 
lampa på uttaget blinkar när FR3 slås 
på för att visa var uttaget sitter.

Grön PÅ/AV-knapp. Slår på 
FR3 och aktiverar röst- och 
textmeddelandena. Om du trycker 
ned den en sekund öppnas 
statusskärmen och sedan stängs FR3 av.

Grön redo-lampa. Visar 
användbarhetsstatus för FR3.

Mikrofon. Kan om så önskas 
användas för att spela in ljud under 
ett fall.

 Port för nyckel för barn och 
spädbarn. Avsedd för tillvalet FR3-
nyckel för barn och spädbarn som 
aktiverar funktionen barnprotokoll 
för patienter som väger mindre än 
25 kg eller är under 8 år.

Skärm. Visar textmeddelan-
den, grafik och falldata. På FR3 ECG-
modellen visas också patientens 
EKG om funktionen är aktiverad.

Alternativknappar (tre). När 
de trycks in aktiveras funktionen som 
identifieras på skärmen.

Orange defibrilleringsknapp. 
Styr leverans av defibrillering. 
Knappen blinkar när FR3 är redo att 
utföra en defibrillering.

SMART-elektroder III. 
Självhäftande elektroder som 
levereras med ansluten kabel och 
kontakt. Om du använder tillvalet 
FR3-systemväska och/eller 
elektrodskydd ska du förvara 
elektroderna i elektrodskydden och 
föransluta elektroderna till FR3 för 
automatiska självtest.

Batteri. Batteri med lång 
livslängd används som 
strömförsörjning till FR3.

Batterifack. Innehåller 
elektrisk anslutning för installerat 
batteri samt datakortsfack och fack 
för modul med sändare-mottagare 
för trådlös Bluetooth®-teknik.

Datakortsfack. Avsett för 
tillvalet datakort. Sitter under 
batteriet i batterifacket.

 Fack för sändare-mottagare 
för trådlös Bluetooth-teknik. 
Avsett för tillvalet trådlös sändare-
mottagare. Sitter bakom den 
flyttbara luckan i batterifacket.

Högtalare. Sänder FR3-
röstmeddelanden och ljudsignaler 
när så är lämpligt.

Summer. Sänder FR3-
varningspip vid behov.

 Port för tillbehör. 
Anslutningsport för framtida 
användning för .
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Diagram för HeartStart FR3-defibrillatorn
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HeartStart FR3
ECG 861389 och Text 861388
Automatisk extern defibrillator
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A N V I S N I N G A R  F Ö R  A D M I N I S T R A T Ö R E R

VIKTIG ANMÄRKNING:

Det är viktigt att förstå att överlevnadschanserna för en person som 
drabbats av plötsligt hjärtstopp är direkt relaterade till hur snabbt 
han eller hon får behandling. För varje minut som går minskar 
överlevnadschanserna med mellan 7 och 10 %.

Behandling är ingen garanti för överlevnad. Hos vissa patienter 
orsakas hjärtstoppet av ett så allvarligt bakomliggande problem att de 
inte kan överleva oavsett vilken behandling som sätts in.
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Om den här utgåvan

Information i handboken gäller defibrillatorer av modell 
HeartStart FR3 ECG 861389 och FR3 Text 861388. 
Denna information kan ändras. Om du behöver 
information om revideringar kontaktar du Philips på 
www.philips.com/productdocs, eller närmaste Philips-
representant.
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Varumärken

Ordmärket Bluetooth® och tillhörande logotyper är 
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. 
Philips Medical Systems användning av sådana märken 
sker under licens. Koninkijke Philips Electronics, N.V., är 
medlem av Bluetooth SIG.

Teknisk support

Om du behöver teknisk support ska du kontakta den 
lokala representanten för Philips eller gå till 
www.philips.com/AEDsupport.
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1 INLEDNING

BESKRIVNING AV ENHETEN

HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) är en kompakt, bärbar, batteridriven automatisk 
extern defibrillator med låg vikt, avsedd för att utryckningspersonal ska kunna 
behandla ventrikelflimmer (VF), den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp 
(SCA), samt vissa ventrikeltakykardier (VT).

FR3 har en redo-lampa som blinkar för att ange att FR3 har genomgått ett godkänt 
självtest och är klar för bruk. På FR3-frampanelen finns en PÅ/AV-knapp överst och 
en defibrilleringsknapp nedtill. En bildskärm mitt på panelen visar textmeddelanden, 
grafik och fallinformation. Röstmeddelanden ges med hjälp av en högtalare nederst 
på FR3. Se diagram på det inre försättsbladet i manualen för mer information.

FR3 finns i modellen FR3 ECG 861389 och modellen FR3 Text 861388. De har 
gemensamma grundfunktioner som beskrivs i Kapitel 6, ”Konfigurering”. De 
viktigaste skillnaderna mellan de två modellerna anges nedan: 

OBS! FR3 levereras med standardkonfiguration från fabriken som kan ändras 
under ledning av medicinskt ansvariga. Beskrivning av standardinställningar 
och alternativ finns i Kapitel 6, ”Konfigurering”.

BRUKSANVISNING

FR3 är avsedd för att utbildad utryckningspersonal ska kunna behandla 
ventrikelflimmer (VF), den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp (SCA), samt 
vissa typer av ventrikeltakykardi (VT). FR3 används med defibrillatorelektroder för 
engångsbruk som appliceras på personer som kan ha drabbats av plötsligt 
hjärtstopp och uppvisar följande symptom:

• medvetslöshet
• onormal andning.

Använd elektroderna om du är tveksam.

Modell FR3 ECG 861389 Modell FR3 Text 861388

Textmeddelande och konfigurerbar 
EKG-visning på skärmen

Textmeddelande på skärmen, ingen 
EKG-visning

Konfigurerbar manuell laddning i 
avancerat läge

Ingen manuell laddning i avancerat 
läge
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 1-1
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FR3 är avsedd att användas på vuxna och barn som väger mer än 25 kg eller är 
över 8 år gamla. FR3 kan också användas på barn som väger mindre än 
25 kg eller är under 8 år, när den används tillsammans med FR3-nyckeln för barn 
och spädbarn. Om nyckeln för barn och spädbarn inte är tillgänglig eller om du är 
osäker på barnets ålder eller vikt, vänta inte med att ge behandling. Placera 
elektroderna som på bilden och använd sedan defibrillatorn. För mer information 
om placering av elektroder och detaljer, se Kapitel 3, ”Tillämpning”.

VARNING: Det har inte fastlagts hur inställningarna SMART HLR AUTO1 och 
AUTO2 för funktionen ”HLR först” fungerar för patienter som väger mindre 
än 25 kg eller är under 8 år. För ytterligare information, se Bilaga D, ”SMART 
HLR”.

FR3 är avsedd att användas av utryckningspersonal som utbildats i hur enheten 
används och i grundläggande hjärt-lungräddning (BLS), avancerad hjärt-lungräddning 
(ALS) eller annan läkargodkänd akututryckning.

För en lista över tillbehör och andra övningsprodukter för FR3 som Philips 
tillhandahåller, se Bilaga A, ”Tillbehör”. 

DRIFTSPRINCIPER

FR3 är avsedd att tillhandahålla extern defibrilleringsbehandling för personer som 
råkar ut för plötsligt hjärtstopp orsakat av ventrikelflimmer (VF), den vanligaste 
orsaken till plötsligt hjärtstopp (SCA), samt vissa typer av ventrikeltakykardi (VT). 
Det enda effektiva behandlingssättet för dessa arytmier med icke-perfusion är 
defibrillering. FR3 behandlar dessa genom att avge en defibrillering genom hjärtat 
så att det kan börja slå normalt igen.

FR3 har utformats för att vara lätt att använda. När FR3 är i det standardinställda 
AED-läget och kopplas till defibrillatorelektroder som är korrekt applicerade på pati-
entens frilagda bröstkorg visas olika meddelanden, patientens hjärtrytm analyseras 
automatiskt och råd ges om huruvida rytmen är defibrillerbar eller ej. Om så påkallas 
av rytmanalysalgoritmen laddas defibrilleringsknappen och du uppmanas att trycka på 
knappen för att leverera en bifasisk elektrisk puls avsedd att defibrillera hjärtat.

För detaljerade användarinstruktioner, se Kapitel 3, ”Tillämpning”. 

UTBILDNING OCH ÖVNING

FR3 är avsedd att användas under överinseende av läkare som en del av en 
genomarbetad akututryckningsplan. Utryckare ska vara utbildade i användning av 
FR3, grundläggande (BLS) och avancerad hjärt-lungräddning (ALS), eller annan 
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 1-2
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läkargodkänd akututryckning. Philips rekommenderar att utryckare övar på 
enheten som ska användas.

Det finns flera olika organisationer som erbjuder kombinerad hjärt-lungräddnings- 
och defibrillatorutbildning. Kontakta din Philips-representant eller besök oss 
online på www.philips.com/essentials för information, inklusive certifierad träning 
och webbaserad repetitionsutbildning som för närvarande endast erbjuds i USA 
genom Philips HeartStart AED Service.

OBS! Övningstillbehör för övning med FR3 kan beställas från Philips. För en 
lista över tillgängliga tillbehör, se Bilaga A, ”Tillbehör”. 

STATLIGA OCH LOKALA BESTÄMMELSER

Kontrollera med Socialstyrelsen för att se om det finns några statliga eller lokala 
bestämmelser om att inneha och använda en defibrillator.

MER INFORMATION

Om du har ytterligare frågor om FR3 efter att ha läst den här handboken ska du 
kontakta närmaste Philips-representant. Vi svarar gärna på alla dina frågor. 

Teknisk information om alla automatiska externa Philips HeartStart-
defibrillatorer, inklusive kliniska sammanfattningar om flera nyckelstudier i vilka 
Philips automatiska externa defibrillatorer använts,* är även tillgänglig online på 
www.philips.com/productdocs i de tekniska referenshandböckerna till de 
automatiska externa HeartStart-defibrillatorerna.

* De kliniska sammanfattningarna innefattar även de defibrillatorer som säljs under benämningarna 
ForeRunner och FR2.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 1-3
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2 KONFIGURATION

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Kontrollera innehållet i HeartStart FR3-defibrillatorförpackningen (FR3-förpackningen) 
för att vara säker på att den innehåller följande objekt:

 1 HeartStart FR3-defibrillator

 1 FR3-batteri

 1 uppsättning SMART-elektroder III

 1 Guide för konfiguration, drift och underhåll

 1 Referens-CD för administratörer

I Guide för konfiguration, drift, underhåll och tillbehör finns instruktioner för användning 
av FR3 med den fabriksinställda standardkonfigurationen och FR3-språkkortet. 
FR3-språkkortet medföljer vissa versioner av FR3 och säljs också separat. Du kan 
använda språkkortet under överinseende av den medicinskt ansvariga för att 
ändra huvudspråk för FR3. Se ”Ändra endast huvudspråk” på sidan 6-16 för 
anvisningar.

Under överinseende av den medicinskt ansvariga kan du använda programvaran 
HeartStart Configure, som finns tillgänglig separat från Philips, för att ändra 
standardkonfigurationen för FR3-enhetensanvändning, självtestalternativ, 
patientvomvårdnad, defibrillering och parametrar för avancerat läge. HeartStart 
Configure krävs också för att aktivera det tvåspråkiga alternativet för FR3 och för 
att välja ett andraspråk. Se Kapitel 6, ”Konfigurering”.

Om du har köpt ytterligare tillbehör medföljer nödvändiga bruksanvisningar i 
förpackningen dessa levereras i.

OBS! I det här kapitlet finns anvisningar för konfiguration av FR3. Utöver 
anvisningarna för batteriet och elektroderna finns även anvisningar för 
följande ytterligare tillbehör:

• Hård systemväska till FR3, inklusive elektrodskydd

• FR3-datakort

• Sändare-mottagare för trådlös Bluetooth-teknik

• FR3-nyckel för barn och spädbarn

• FR3-utryckningssats

• Säkerhetsförsegling för väska

Information om beställning av tillbehör finns i Bilaga A, ”Tillbehör”. 
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 2-1
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MONTERA TILLVALET HÅRD SYSTEMVÄSKA TILL FR3

Den hårda FR3-systemväskan* kräver viss installation innan den kan användas. 
Gör på följande sätt för att installera väskan:

1. Ta ut systemväskan och dess komponenter ur förpackningen och öppna 
systemväskan.

2. Om du vill föransluta HeartStart SMART-elektroderna III till FR3, installerar 
du elektrodskyddet i väskan. Elektrodskyddet krävs för att testa de föranslutna 
elektroderna under de regelbundna självtesten för FR3. 

• Sätt fast fliken på den slutna änden av elektrodskyddet i motsvarande 
öppning i den främre delen av facket (1).

• Tryck sedan ned den öppna änden av elektrodskyddet i den bakre delen 
av facket tills det klickar fast (2).

INSTALLERA TILLVALET FR3-DATAKORT

Du kan använda tillvalet FR3-datakort för att registrera detaljerad information 
om drift och användning av FR3. Information om hur du hanterar falldata som 
lagrats på datakortet finns i Kapitel 7, ”Datahantering”. 

* Anvisningar och illustrationer i det här kapitlet avser användning av den hårda systemväskan till 
FR3. Anvisningar för installation och användning av den mjuka och den lilla systemväskan till FR3 
som beskrivs i Bilaga A, ”Tillbehör”.  medföljer vid leveransen av väskorna.

1

2

Elektrodskydd
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 2-2
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Om du vill installera datakortet i FR3 gör du följande:

1. Leta reda på datakortplatsen i 
botten av batterifacket på baksidan 
av FR3. En etikett i batterifacket 
visar var datakortplatsen finns.

2. Skjut in datakortet i datakort-
platsen i riktningen som anges på 
etiketten. En fästklämma håller 
kvar kortet på kortplatsen. Fliken 
på datakortet fungerar som en 
visuell påminnelse om att ett kort 
är installerat och är en hjälp när du vill ta ut datakortet.

OBS! När du vill ta bort datakortet tar du tag i den utstickande änden av 
kortet, trycker bort fästklämman från kortet och drar ut det. Se illustration 
på sidan 6-18.

INSTALLERA TILLVALET SÄNDARE-MOTTAGARE FÖR 
TRÅDLÖS BLUETOOTH-TEKNIK
 

Om du har tillvalet sändare-mottagare 
för trådlös Bluetooth-teknik gör du 
följande för att installera den i FR3:

1. Leta reda på facket för sändaren-
mottagaren i batterifackets sida på 
baksidan av FR3.

2. För in bladet av en skruvmejsel 
eller liknande verktyg (medföljer ej) 
i skåran på FR3-ytan. Bänd upp 
toppen på fackets hölje och lyft av 
höljet och lägg det åt sidan.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 2-3
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3. Sätt in sändaren-mottagaren i facket och skjut den så långt ned i facket som 
det går. 

4. Placera den nedre kanten på fackets 
hölje i spåret i fackets botten. Se till 
att den lilla fliken längst ned på höljet 
passas in i spåret. Knäpp sedan 
försiktigt fast ovansidan så att du 
inte klämmer fingrarna.

VIKTIG ANMÄRKNING! Kontrollera 
att du sätter tillbaka höljet till 
modulfacket ordentligt. Höljet 
utgör en del av FR3:s 
vattenskyddsförslutning och måste 
sluta tätt mot modulfackets vägg.

INSTALLERA BATTERIET

FR3 levereras med ett FR3-batteri för kliniskt bruk. Batteriförpackningen är grå 
med ett lås i varje ände som är avsedda att hålla batteriet på plats när det sitter 
rätt i FR3. För att installera batteriet gör du följande:

1. Kontrollera batterietiketten för att vara säker på att batteriet inte har passerat 
sitt bäst före-datum. 

2. Ta ut batteriet ur förpackningen. Behåll instruktionerna till batteriet för framtida 
referens.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 2-4



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

3. Sätt in batteriet i batterifacket på FR3-
baksidan. Försäkra dig om att batteriets 
spärrar klickar på plats. 

Första gången du installerar FR3 kör systemet 
automatiskt ett användarinitierat test så 
snart batteriet satts i.* Tryck på knapparna 
enligt anvisningarna, annars godkänns inte 
testet. 

OBS! Philips rekommenderar att det 
alltid finns ett reservbatteri. Om du 
använder en FR3-systemväska ska du 
spara batteriet i utrymmet längst ned i 
väskan, så som visas nedan. Annars ska 
du förvara reservbatteriet i dess 
förpackning.

STÄLLA IN DATUM OCH TID

Datumformatet är året med fyra siffror, månadens namn och dagen med två siffror. 
Exempel: 2010 februari 17. Tidsformatet använder 24-timmarsklocka och visar två 
siffror vardera för timme, minut och sekund. Exempel: 18:05:54. 

Första gången du installerar FR3 kör systemet automatiskt en serie test så snart 
batteriet satts i. När testet är klar visas en påminnelse om att du måste ange datum 
och klockslag. Gör på följande sätt för att kontrollera klockan och vid behov ändra 
inställningen till lokalt datum och lokal tid.

* För ytterligare information, se ”Användarinitierat test” på sidan 4-7

Reservbatteri
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1. När meddelandet KLOCKAN EJ 
INSTÄLLD visas trycker du på 
alternativet ADMINISTRATION så att 
skärmen ADMINISTRATION visas.*

OBS! Om du inte trycker på 
alternativknappen inom 20 sekunder 
stängs FR3 av och går in i standbyläge.

2. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen  
för att gå till KONFIGURATION. 
Du väljer sedan KONFIGURATION. 
genom att trycka på alternativknappen .

3. På skärmen KONFIGURATION 
trycker du på alternativknappen  
för att gå till DATUM OCH TID och 
väljer sedan genom att trycka på 
alternativknappen .

4. På skärmen DATUM OCH TID ska 
du trycka på alternativknappen  för 
att avbryta den automatiska ökningen 
av tiden och visa skärmen ÄNDRA 
DATUM OCH TID.

* Om FR3 redan är i standbyläge ska du trycka på den gröna PÅ/AV-knappen på FR3. När 
röstmeddelandena startar ska du trycka på knappen igen för att visa statusskärmen.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Klockan ej inställd
Ställ in datum och tid

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Trådlös dataöverföring

Systeminformation

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

#:##:####

Konfiguration

Tillbaka

Läs in ny konfiguration

Visa konfiguration

Spara konfiguration till datakort

Datum och tid

ÅÅÅÅ Månad DD

Ändra med NEDÅT-pil

Tillbaka

Datum och tid

(24 h)tt : mm : ss
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5. Den del av datumet som visar år 
markeras första gången du aktiverar 
skärmen ÄNDRA DATUM OCH 
TID. Om du vill ändra år ska du 
trycka på alternativknappen  tills 
rätt värde visas.*

6. Tryck på alternativknappen  för att 
flyta markeringen till nästa element 
för datum eller tid. Tryck på 
alternativknappen  för att visa nästa värde för ett markerat element. Tryck 
inte på alternativknappen  förrän du har gjort alla nödvändiga ändringar, annars 
måste du upprepa processen.

7. När du ser rätt post för det markerade elementet trycker du på alternativknappen 
 om du vill flytta till elementet för datum och tid. Upprepa steg 6 och 7 för 
varje element i datum och tid som du vill ändra.

8. När du har gjort alla nödvändiga ändringar ska du trycka på alternativknappen  
för att godkänna de nya inställningarna för datum och tid. FR3 visar sedan den 
ändrade skärmen för DATUM OCH TID med TILLBAKA markerat.

9. Tryck på alternativknappen  för att stänga skärmen och tryck sedan på PÅ/
AV-knappen för att visa statusskärmen och sedan låta FR3 försättas i standbyläge. 
Den gröna redo-lampan ska nu blinka för att visa att systemet är klart att tas 
i bruk.

OBS! Information om du hur använder HeartStart Configure och trådlös 
anslutning för att ange datum och tid finns i ”Använda HeartStart Configure 
och trådlös överföring” på sidan 6-13.

ANSLUTA ELEKTRODERNA

Om du INTE använder tillvalet FR3-systemväska och elektrodskydde ska du inte 
föransluta elektroderna. Förvara SMART-elektroderna III i oöppnad förpackning 
tillsammans med FR3-defibrillatorn och se till att elektroderna inte blir skadade. Om du 
ANVÄNDER en FR3-väska ansluter du SMART-elektroderna III till FR3 enligt följande:

1. Kontrollera utgångsdatum på elektrodförpackningen.

* Om du bläddrar förbi det år som du vill välja trycker du på alternativknappen  för att bläddra 
genom årsintervallet (2000 till 2039) tills önskat år visas igen.
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2. Öppna förpackningen med SMART-elektroder III, 
ta ut elektroderna och placera dem på mellanlägget. 
Lämna kvar pappersomslaget på den hoplindade 
kabeln. Det ramlar av när kabeln sträcks ut vid 
användning av elektroderna.

VARNING: Ta inte bort elektroderna från mellan-
lägget förrän de ska användas i en akutsituation.* 

3. Anslut elektrodernas kontakt ordentligt till 
kontaktuttag för elektroder.

4. Kontrollera att elektrodskyddet är installerat i 
FR3-systemväskan. Se sidan 2-2 för anvisningar 
om hur du installerar elektrodskyddet i väskan.

5. Låt elektroderna sitta kvar på mellanlägget och lägg in dem ordentligt i 
elektrodskyddet. Elektrodskyddet skyddar elektroderna och har en mekanism 
som möjliggör test av elektroderna under varje FR3-självtest. Om föranslutna 
elektroder inte är installerade i elektrodskyddet godkänns inte självtestet i 
FR3. Placera de hoplindade elektrodkablarna i facket som finns i väskan.

* Om du tar bort någon del av elektroderna från mellanlägget går den skyddande förslutningen 
sönder och elektrodernas häftmaterial torkar ut. Då kommer elektroderna inte att godkännas av 
självtestet i FR3.

Reservelektroder i 
obrutna förpackningar

Elektrodkabelförvaring
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OBS! Philips rekommenderar att du ser till att ha en reservuppsättning elektroder. 
Om du har en reservuppsättning SMART-elektroder III – eller om du använder 
andra kompatibla elektroder som inte ska föranslutas till FR3 – ska du inte 
öppna paketet med elektroder. Förvara den oöppnade förpackningen i facket för 
reservelektroder i det övre locket i FR3-systemväskan. Se ”Andra kompatibla 
defibrillatorelektroder” på sidan G-8 för en lista över kompatibla elektroder.

FÖRVARING AV NYCKELN FÖR BARN OCH SPÄDBARN 
(TILLVAL)

FR3-nyckeln för barn och spädbarn (tillval) levereras med en anslutningskabel 
som är avsedd för att fästa den vid en FR3-systemväska, om en sådan används. 
Anslutningskabeln är inte obligatorisk vid användning av nyckeln för barn och 
spädbarn. För att använda anslutningskabeln gör du följande:

1. För in anslutningskabeln genom hålet överst 
på nyckeln för barn och spädbarn.

2. Trä den ”kryssformade” kabeländen (A) genom 
hålet i anslutningskabelns andra ände (B).

3. Sträck ut kablen och dra åt öglan runt nyckeln.

4. Sätt in den ”kryssformade” änden av 
anslutningskabeln i uttaget inuti facket för 
nyckeln för barn och spädbarn på väskans 
övre lock i cirka 45º vinkel. För in 
anslutningskabeln i öppningen och snäpp fast 
nyckeln i facket.

1
A

B

2 3

4

45°
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OBS! Sätt i FR3-nyckeln för barn och spädbarn i FR3-defibrillatorn endast när 
den behövs för en nödsituation. Om nyckeln sitter kvar när FR3 övergår till 
standbyläge kommer nästa FR3-självtest att misslyckas.

5. För att öka synligheten för nyckeln för barn och spädbarn rekommenderar 
Philips att du märker facket för nyckeln för barn och spädbarn i FR3-väskan 
på det sätt som visas nedan, med lämplig språkdekal från dekaluppsättningen 
som medföljer nyckeln. Dekalen är utformad för etikettering på två språk för 
situationer där FR3-defibrillatorn konfigureras för aktivering av ett andra 
språk.

FÖRVARA TILLVALET UTRYCKNINGSSATS

Tillvalet FR3-utryckningssats innehåller en sjukhussax, 2 par handskar, ett rakblad 
för engångsbruk, en pocketmask och en absorberande torkduk, som förvaras i en 
förvaringsväska av plast. Den hårda FR3-systemväskan – men inte den mjuka FR3-
systemväskan* – har utformats för att förvara utryckningssatsen. Om du har en 
utryckningssats och använder en hård FR3-systemväska gör du följande:

1. Ta ut FR3-utryckningssatsen ur förpackningen och kontrollera innehållet.

2. Stäng uttryckningssatsen och dra den under den övre klämman i den övre 
väskinsatsen och tryck sedan ned den till den nedre klämman som visas 
nedan.

* Uttryckningssatsen med blixtlåsförsedd påse kan fästas på utsidan av den mjuka väskan.

5
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PLACERA OCH FÄSTA FR3

VIKTIG ANMÄRKNING: För att säkerställa att FR3 är klar att användas vid 
behov ska du förvara den med batteriet isatt och SMART-elektroderna III anslutna 
och placerade i elektrodskyddet. Förvara reservbatteriet elektroderna, om 
sådana finns, i väskan. Ta inte ut batteriet om inte FR3-självtestet indikerar att 
det bör bytas eller om du behöver komma åt ett installerat datakort.

Lägg defibrillatorn på en lättillgänglig plats med den gröna redo-lampan tydligt 
synlig och där FR3-enhetens varningspip är lätta att höra. Philips rekommenderar 
att defibrillatorn och elektroderna placeras i en skyddande bärväska, t.ex. den 
särskilda väskan för FR3-systemet. 

1

2

FR3-utryckningssats
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 2-11



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

Om så önskas kan du föra in en säkerhetsförsegling för väskan (tillval) genom hålen 
i dess hörn och klippa av snodden så som visas ovan, för att undvika manipulering.

För att ge bättre synlighet och göra den lättare att använda har FR3-systemväskan 
utformats för användning med ett Philips-väggmonteringsfäste eller defibrillatorskåp. 
För information om tillgängliga fästen och skåp, se Bilaga A, ”Tillbehör”. 

När batteriet är installerat och FR3 förvaras under lämpliga miljöförhållanden* 
utför FR3 dagliga, veckovisa och månadsvisa självtest för att säkerställa att den 
hela tiden är i användbart skick. För beskrivning av dessa regelbundna självtest, se 
Kapitel 4, ”Underhåll, test och felsökning”.

När FR3 är i standyläge blinkar den gröna redo-lampan såvida inte självtestet har 
detekterat ett problem. Om ett problem detekteras slocknar redo-lampan och 
FR3 sänder ut varningspip. För felsökningsinstruktioner, se Kapitel 4, ”Underhåll, 
test och felsökning”. 

* För miljöspecifikationer, se Bilaga G, ”Miljö”. 
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REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

Det är alltid bra att ha ett reservbatteri och en extra uppsättning elektroder. 
Tillsammans med FR3 kan också följande vara användbart*:

• saxar – för att vid behov klippa upp patientens kläder
• engångshandskar – för att skydda användaren
• ett rakblad för engångsbruk – för att raka bort hår från bröstet som 

hindrar bra elektrodanslutning
• en pocketmask eller ansiktsskydd – för att skydda användaren under 

HLR-inblåsningar
• en handduk eller absorberande torkdukar – för att torka av patientens 

hud och förbättra elektrodkontakten.

För en lista över tillbehör och andra övningsprodukter för FR3 som Philips 
tillhandahåller, se Bilaga A, ”Tillbehör”. 

* Alla objekt som anges finns i FR3-utryckningssatsen.
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3 TILLÄMPNING

Instruktionerna på följande sidor baseras på den fabriksinställda konfigurationen 
för HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3). Se Kapitel 5, ”Säkerhet”, för information 
om säkerhetsföreskrifter vid användning av FR3.

OBS! Såvida inget annat anges gäller informationen på följande sidor modellerna 
FR3 ECG 861389 och FR3 Text 861388.

GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR

I en akutsituation används FR3 enligt följande:

1. SLÅ PÅ FR3. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen.

OBS! Om du förvarar defibrillatorn i en hård FR3-
systemväska slås den automatiskt på när locket öppnas. 
Om FR3 av någon anledning inte slås på automatiskt, eller 
om du inte använder någon FR3-väska, trycker du på den 
gröna PÅ/AV-knappen på FR3-enheten.

2. FÖLJ RÖST- OCH TEXTMEDDELANDENA. FR3 leder dig genom varje steg 
vid behandlingen av en person med misstänkt plötsligt hjärtstopp.

3. TRYCK PÅ DEFIBRILLERINGSKNAPPEN om FR3 uppmanar 
dig att defibrillera.

DETALJERADE ANVISNINGAR

1. SLÅ PÅ FR3

Om du förvarar defibrillatorn i en FR3-systemväska slås den automatiskt på 
när locket öppnas. I annat fall trycker du på den gröna PÅ/AV-knappen.

• Om patienten är ett barn eller spädbarn, är under 8 år eller väger mindre 
än 25 kg sätter du in tillvalet FR3-nyckel för barn och spädbarn i 
motsvarande port på FR3. Om du inte har någon nyckel för barn och 
spädbarn eller inte vet barnets ålder eller vikt fortsätter du ändå 
behandlingen. Använd FR3 utan nyckeln för barn och spädbarn. För 
ytterligare information, se ”Behandla barn och spädbarn” på sidan 3-4.

• Om elektroderna inte är föranslutna öppnar du elektrodpåsen, tar ut 
elektroderna och ansluter elektrodkontakten till kontaktuttaget på FR3.
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2. FÖLJ RÖST- OCH TEXTMEDDELANDENA

FR3 leder dig genom varje steg vid behandlingen av en person med misstänkt 
plötsligt hjärtstopp.*

• Klä av patienten på överkroppen. Torka bort fukt från patientens hud och 
klipp eller raka bort brösthår, om det behövs.

• Applicera elektroderna på patientens frilagda bröstkorg enligt bilden 
nedan.

• Så snart elektroderna är applicerade på patienten börjar FR3 analysera 
patientens hjärtrytm. FR3 uppmanar dig att inte vidröra patienten. Rör 
inte patienten.

• Om defibrillering inte rekommenderas avger FR3 text- och röstmeddelanden 
för DI (Defibrillera inte) och avsätter en period för patientomvårdnad.

• Om en defibrillering rekommenderas laddas FR3 som förberedelse inför 
defibrillering. Med röst- och textmeddelanden informeras du om att en 
defibrillering rekommenderas.

* Användare som har erfarenhet av användning av FR3 behöver inte vänta på instruktioner för att 
placera ut elektroderna. FR3 registrerar när elektroderna får kontakt och går automatiskt vidare 
till nästa lämpliga meddelande.

Elektrodplacering för vuxna och barn som väger minst 
25 kg eller är minst 8 år (anterior-anterior).

Elektrodplacering för barn och 
spädbarn som väger mindre än 

25 kg eller är under 8 år 
(anterior-posterior).
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3. TRYCK PÅ DEFIBRILLERINGSKNAPPEN OM FR3 UPPMANAR DIG ATT 
DEFIBRILLERA

• Se först till att ingen rör vid patienten eller elektroderna. Medan FR3 
laddas fortsätter den att analysera patientens hjärtrytm. Om rytmen 
ändras och defibrillering inte längre rekommenderas laddas FR3-enheten 
ur. Röst- och textmeddelanden ger dig råd om lämplig åtgärd.

• Du blir medveten om att defibrillatorn är klar att avge en defibrillering på 
fyra olika sätt:

- Du får ett röstmeddelande som uppmanar dig att defibrillera.

- Du ser den orangefärgade defibrilleringsknappen blinka.

- Du ser ett textmeddelande som uppmanar dig att trycka på den 
orangefärgade (defibrillerings)knappen.

- Du hör en oavbruten ljudsignal från FR3.

• Så snart du får uppmaningen trycker du på defibrilleringsknappen för att 
avge en defibrillering. 

OBS! Om du inte trycker på defibrilleringsknappen inom 30 sekunder 
efter att ha blivit uppmanad laddas FR3 ur och går över i patient-
omvårdnadsperioden, och alternativknappen Analysera blir tillgänglig. 
Systemet återgår till att analysera hjärtrytmen efter 30 sekunder 
eller när du trycker på knappen Analysera.

OBS! Det går inte att stänga av FR3 när du uppmanas att avge en 
defibrillering.*

• När du tryckt på defibrilleringsknappen, hör du ett röstmeddelande som 
meddelar att defibrillering utförts. FR3 tillhandahåller sedan ett konfigurerat 
HLR-protokoll.

• Utför HLR under hela HLR-protokollet tills du hör det röstmeddelande 
som uppmanar dig att sluta. FR3 utför rytmanalys i enlighet med detta 
protokoll. Vidrör inte patienten under rytmanalysen.

VIKTIG ANMÄRKNING: När du är klar med användningen av FR3 ska du 
byta ut elektroderna. Om du använder föranslutna elektroder för du in 
elektrodkontakterna i kontaktuttag och lägger in elektroderna i 
elektrodskyddet enligt beskrivningen på sidan 2-11. I annat fall godkänns inte 
nästa regelbundna självtest om FR3 är konfigurerad för att testa förekomst av 
elektroder (se sidan 4-6).

* Om du trycker på PÅ/AV-knappen när FR3 har rekommenderat defibrillering och gett dig 
instruktioner om att trycka på den blinkande orangefärgade defibrilleringsknappen hörs ett 
röstmeddelande som säger ”Tryck på den blinkande orange knappen nu, annars laddas enheten 
ur”.
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BEHANDLA BARN OCH SPÄDBARN

VARNING! De flesta hjärtstopp hos barn orsakas inte av hjärtproblem. När 
du behandlar plötsligt hjärtstopp hos ett spädbarn eller barn: 

• Utför hjärt-lungräddning på spädbarnet/barnet medan en närvarande 
person ringer efter ambulans och hämtar FR3.

• Om ingen annan person finns på platsen ska du utföra hjärt-lungräddning i 
1-2 minuter innan du ringer efter ambulansen och hämtar FR3.

• Tillkalla ambulans direkt om du har bevittnat barnets kollaps och hämta 
sedan FR3.

Alternativt följer du ditt lokala protokoll.

Om patienten väger mindre än 25 kg eller är under 
8 år och du har en FR3-nyckel för barn och 
spädbarn:

• Sätt in nyckeln för barn och spädbarn 
ordentligt i porten överst till höger på FR3-
defibrillatorns frontpanel.

OBS! Om anslutningskabeln till nyckeln för 
barn och spädbarn dras ut ur systemväskan 
under användning ska du inte försöka sätta i 
den igen. Nyckeln fungerar ändå.

• Slå på FR3 och följ instruktionerna om att ta 
bort alla kläder från bröstkorgen så att både 
bröstkorg och rygg är frilagda.

• Applicera den ena elektroden på bröstkorgen 
mellan bröstvårtorna och den andra på 
mitten av ryggen (anterior-posterior). Det 
har ingen betydelse vilken av elektroderna 
som placeras på bröstkorgen eller på ryggen.

OBS! Det har ingen betydelse om du sätter i nyckeln för barn och spädbarn 
innan eller omedelbart efter att du har slagit på FR3. Helst ska dock nyckeln 
sättas i innan elektroderna appliceras på patienten, för korrekta anvisningar 
om elekrodplacering.

När nyckeln för barn och spädbarn är isatt avger FR3 meddelandet ”Läge för barn 
och spädbarn” och visar instruktioner för placering av elektroderna. FR3 sänker 
automatiskt defibrilleringsenergin till en nivå* som är lämpligare för barn och 
spädbarn. 

* Nyckeln för barn och spädbarn ska inte användas vid behandling av vuxen eftersom den lägre 
behandlingsnivån eventuellt inte är tillräckligt effektiv.

< 55lbs  /  25kg
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Om patienten väger mindre än 25 kg eller är yngre än 8 år och du INTE har någon 
nyckel för barn och spädbarn:

• VÄNTA INTE MED ATT GE BEHANDLING.

• Slå på FR3 och följ instruktionerna. Ta bort alla kläder från bröstkorgen så att 
både bröstkorg och rygg är frilagda.

• Applicera den ena elektroden på bröstkorgen mellan bröstvårtorna och den 
andra på mitten av ryggen (anterior-posterior).

Om patienten väger mer än 25 kg, är över 8 år eller om du inte är säker på vikt eller 
ålder:

• VÄNTA INTE MED ATT GE BEHANDLING.

• Slå på FR3 utan att sätta i nyckeln och följ instruktionerna. Ta bort alla kläder 
från bröstkorgen.

• Applicera elektroderna enligt illustrationen som finns på varje elektrod (anterior-
anterior). Kontrollera att elektroderna inte överlappar eller vidrör varandra.

VIKTIG ANMÄRKNING: När du är klar med användningen av FR3 måste du 
ta bort nyckeln för barn och spädbarn. Om nyckeln sitter i godkänns inte 
nästa regelbundna självtest (se sidan 2-11).
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4 UNDERHÅLL, TEST OCH FELSÖKNING

UNDERHÅLL

Underhållet av Heartstream FR3-defibrillatorn (FR3) är en ytterst enkel men 
mycket viktig faktor för dess tillförlitlighet. I standbyläget (med batteriet installerat) 
utförs många underhållsåtgärder automatiskt i FR3. De består av dagliga, veckovisa 
och månatliga självtest, där de senare är mer detaljerade för att kontrollera att 
maskinen är klar att användas. Varje gång FR3 slås på utförs dessutom ett självtest 
av strömförsörjningen. Du kan också vid behov köra ett detaljerat användarinitierat 
test. Dessa test beskrivs med början på sidan 4-6 FR3:s prestanda kontrolleras 
också medan den används.

FR3 kräver ingen kalibrering eller extern kontroll av defibrilleringsbehandlingen. 
FR3 har inga delar som ska åtgärdas av användaren.

VIKTIGT! Olämpligt underhåll kan skada FR3 eller medföra att enheten 
fungerar felaktigt. Underhåll bara FR3 på det sätt som beskrivs i dessa 
Anvisningar för administratörer, eller som anvisats av organisationens medicinskt 
ansvariga person.

VIKTIGT! Risk för elektriska stötar. Farligt hög spänning och strömstyrka 
föreligger. Öppna inte FR3, ta inte bort dess höljen och försök inte reparera 
den. FR3 har inga komponenter som kan repareras av användaren. FR3 ska 
skickas till Philips för reparation.

RUTINUNDERHÅLL

I tabellen nedan visas prov på ett underhållsschema för FR3. Olika intervall kan 
tillämpas, beroende på i vilken miljö FR3 används. Hur ofta underhåll bör utföras 
bestäms av den medicinskt ansvariga.

OBS! Philips rekommenderar att du för loggbok över underhållsaktiviteter 
för enheten. Kontrollistan för användare är ett lämpligt ställe att notera 
resultat, anmärkningar och korrigeringsåtgärder. (Se sidan 4–5.) Om en trend 
observeras, till exempel upprepade förekomster av ej godkända självtester 
som kan tas bort, kontrollerar du driftsmiljön så att inga element överskrider 
AED-specifikationerna. Om problemet kvarstår kontaktar du Philips för hjälp.
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DAGLIGEN
VARJE 

MÅNAD
UNDERHÅLLSÅTGÄRD/KONTROLL

 Kontrollera den gröna redo-lampan.

• Om den gröna redo-lampan blinkar har FR3 
genomgått ett godkänt självtest och är klar för 
användning. Ingen åtgärd erfordras.

• Om den gröna redo-lampan är släckt och FR3 
piper kontinuerligt så behöver den tillsyn. Om FR3 
avger enstaka pip trycker du på PÅ/AV-knappen 
för att starta FR3. När röstmeddelandena startar 
ska du trycka på knappen igen för att visa 
statusskärmen för information om FR3:s status 
och hur problemet ska lösas.

• Om FR3 avger enstaka pip trycker du på PÅ/AV-
knappen för att starta FR3. Statusskärmen för 
felmeddelanden visas. Notera felet, slå av FR3 
och ta den ur bruk. Kontakta Philips på 
www.philips.com/AEDSupport för teknisk support.

• Om den gröna redo-lampan är släckt men FR3 
inte piper och skärmen är tom beror det antingen 
på att batteri saknas, att batteriet är slut eller att 
defibrillatorn behöver repareras. Byt ut eller sätt i 
batteriet igen och låt enheten genomgå ett 
självtest av strömförsörjningen. Om FR3 godkänns 
i självtestet är enheten klar att användas.

 • Kontrollera om förbrukningsartiklar, tillbehör och 
reservdelar är skadade, samt deras utgångsdatum. 
Använd aldrig skadade eller utgångna tillbehör. Byt 
ut dem omedelbart.

• Om den gröna redo-lampan inte lyser och FR3 
avger enstaka pip ska du trycka på PÅ/AV-knappen 
för att starta FR3. När röstmeddelandena startar 
ska du trycka på knappen igen för att visa 
statusskärmen. Om meddelandet BYT BATTERI 
visas byter du ut batteriet och kör självtestet. Om 
meddelandet BYT ELEKTRODER visas byter du ut 
batteriet och kör självtestet.

• Om FR3 avger enstaka pip trycker du på PÅ/AV-
knappen för att starta FR3. Statusskärmen för 
felmeddelanden visas. Notera felet, slå av FR3 
och ta den ur bruk. Kontakta Philips på 
www.philips.com/AEDSupport för teknisk support.

 • Kontrollera FR3 och kontaktuttaget utvändigt för 
att se om det finns sprickor eller andra tecken på 
skada.

• Om du ser tecken på skada ska du kontakta Philips på 
www.philips.com/AEDSupport för teknisk support.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-2
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EFTER VARJE ANDVANDNING

Varje gång du har använt FR3 ska du utföra följande efteranvändningskontroller 
innan du använder FR3 igen:

• Ta bort batteriet för att kontrollera FR3-datakortet om ett sådant har 
installerats. Följ arbetsplatsens regler och riktlinjer och överför falldata från 
systemets datakort om ett sådant installerats. Se ”Granska data från ett FR3-
datakort” på sidan 7-4 för anvisningar. 

• För att se till att inga data förloras på grund av att datakortet blir fullt 
rekommenderar Philips att du ersätter ett använt FR3-datakort med ett tomt 
datakort efter varje användning.

• Installera en ny uppsättning elektroder. Om du använder elektrodskydd ska 
du föransluta den nya uppsättningen HeartStart SMART-elektroder III.* Lägg 
in elektroderna i mellanläggen i elektrodskyddet. Annars ska du förvara 
obrutna elektrodförpackningar tillsammans med FR3. 

• Kontrollera att utsidan på FR3 och kontaktuttaget inte är smutsigt eller 
kontaminerat. Om FR3 är smutsig eller kontaminerad ska du rengöra den 
enligt anvisningarna. Se Rengöring nedan.

• Kör ett användarinitierat test. Se ”Användarinitierat test” på sidan 4-7 för 
anvisningar. Anteckna meddelanden från statusskärmen innan du stänger 
enheten.

* I ”Andra kompatibla defibrillatorelektroder” på sidan G-8 finns en lista över andra elektroder 
som är kompatibla med FR3.
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RENGÖRING

Utsidan på FR3, t.ex. kontaktuttaget för elektroder, kan rengöras enligt 
beskrivningen nedan.

• Kontrollera att batteriet är installerat när du rengör FR3 så att inte vätskor 
tränger in i enheten.

• Gör ren FR3 och kontaktuttaget med en mjuk trasa fuktad i något av 
rengöringsmedlen i nedanstående förteckning:
– isopropanol (70 % lösning i vatten)
– ammoniakbaserat rengöringsmedel
– mild tvål och vatten
– natriumhypoklorit (klorinblekning 3 % lösning i vatten)
– 70 % etanol

Använd inte slipande material, skurmedel, starka lösningsmedel som aceton 
eller acetonbaserade rengöringsmedel, eller rengöringsmedel med enzymer.

VIKTIGT! Doppa aldrig någon del av FR3 i vatten eller annan vätska. Låt inte 
vätska tränga in i FR3. Undvik att spilla vätska på FR3 eller dess tillbehör. 
Vätskespill i FR3 kan skada enheten eller utgöra en brand- eller stötrisk. 
Sterilisera inte FR3 eller dess tillbehör.

KONTROLLISTA FÖR ANVÄNDARE

Följande kontrollista är bara ett förslag. Du kan skriva ut den här sidan eller 
använda den som underlag för att skapa en egen kontrollista. 
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-4
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KONTROLLISTA FÖR ANVÄNDARE

HeartStart FR3, modellnummer: ____________________ Serienummer: ________________________________

HeartStart FR3, placering eller fordons-ID: _________________________________________________________

DATUM

SCHEMALAGT INTERVALL

FR3
Ren, fri från smuts eller 
kontaminering – inga tecken på skada

TILLBEHÖR
• En uppsättning oskadade 

defibrillatorelektroder 
installerade inom utgångsdatumet

• En extra uppsättning förpackade 
defibrillatorelektroder inom 
utgångsdatumet

• Kompletterande material 
(handduk, sax, rakblad, 
pocketmask, handskar)

• Reservbatteri 989803150161, 
inom ”installera före”-datum

• Installerat oskadat datakort 
989803150061

REDO-LAMPA
Blinkar grön, självtestet godkänt.

BESIKTIGAD AV
Underskrift av eller initialer för den 
som utfört underhållsinspektionen

ANMÄRKNINGAR, 
PROBLEM, KORRIGERINGS-
ÅTGÄRDER
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-5
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TESTA

FR3 testar sig själv på flera olika sätt och varskor dig om den hittar ett problem. Ett 
självtest av strömförsörjningen utförs varje gång FR3 slås på, och FR3 kör ett 
detaljerat användarinitierat test under de förhållanden som beskrivs på sidan 4-7 
Dessutom sker övervakning av prestanda automatiskt i FR3 under användning, och 
automatiska självtest utförs i standbyläge. De består av dagliga, veckovisa och 
månatliga självtest, där de senare är mer detaljerade för att kontrollera att maskinen 
är klar att användas.

OBS! FR3-självtesten är utformade för att kontrollera om FR3 är klar att 
användas. Om FR3 har tappats eller felhanterats rekommenderar Philips att 
du kör ett användarinitierat test. Om FR3 uppvisar synliga tecken på skada 
ska du kontakta Philips på www.philips.com/AEDSupport för tekniskt stöd.

REGELBUNDNA SJÄLVTEST

När FR3 är i standbyläge (med ett bra batteri installerat) kör den automatiskt 
regelbundna självtest minst en gång var 24:e timme och två timmar efter att den 
har slagits av eller ett batteri har installerats. Dessa självtest är utformade för att 
upptäcka och uppmärksamma dig på eventuella fel på batteriet eller driften av FR3.

OBS! När ett självtest pågår lyser redo-lampan med fast sken och skärmen är 
mörk. Om du trycker på PÅ/AV-knappen eller öppnar FR3-systemväskan med 
FR3 under ett självtest avbryts detta automatiskt och FR3 slås på.

I FR3-självtestet ingår test av följande tillvalstillbehör, om de är kopplade till enheten:

• föranslutna HeartStart SMART-elektroder III i elektrodskydd

• datakort

Om FR3 är speciellt konfigurerad att innefatta något av dessa tillbehör som en del 
av de regelbundna självtesten och det tillbehöret inte är anslutet vid självtestet visas 
ett felmeddelande. För konfiguration av självtest, se Kapitel 6, ”Konfigurering”.

Om FR3 detekterar att en nyckel för barn och spädbarn är installerad under ett 
självtest visas ett felmeddelande och FR3 avger enstaka varningspip. 

Om självtestet visar att FR3 ligger utanför angivet temperaturintervall avbryts 
FR3 och självtestet schemaläggs på nytt. Om tre självtest i rad avbryts för att 
FR3 har förvarats i temperaturer utanför intervallet avger enheten enstaka 
varningspip. Mer information finns under Felsökningsguide senare i det här kapitlet.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-6
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Om ett problem upptäcks under självtestet och batteriet sedan tas ut och sätt i 
igen, ombeds du automatiskt köra ett användarinitierat test enligt beskrivningen 
som följer. 

När de regelbundna självtesten är klara uppdaterar FR3 statusen i sitt internminne 
och återgår till standbyläge. När självtestet är klart börjar den gröna redo-lampan 
att blinka och FR3 är klar för drift. Om någon del av självtestet misslyckas piper 
FR3 för att uppmärksamma dig på att tillsyn krävs och redo-lampan stängs av 
(d.v.s. den tänds inte och blinkar inte). Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för att 
slå på FR3. När röstmeddelandena startar ska du trycka på knappen igen för att 
visa statusskärmen.

ANVÄNDARINITIERAT TEST

Första gången du installerar FR3 kör systemet automatiskt ett användarinitierat test 
så snart batteriet satts i.* Det här detaljerade testet körs också automatiskt varje 
gång som batteriet sätts i efter att det varit borttaget från FR3 under så lång tid 
att klockans tidsinställning har försvunnit. Det kan vara från 2 till 24 timmar.

Dessutom körs det användarinitierade testet automatiskt i FR3 om FR3 har ett 
funktionsfel när batteriet sätts i eller om den slogs på senast för att genomföra 
inläsning av språk och/eller konfiguration. 

Philips rekommenderar att du kör testet efter varje användningstillfälle. Du ombeds 
köra testet om problem skulle upptäckas under det rutinmässiga självtestet.

Obs! Anslut inte och koppla inte ur tillbehör, t.ex. elektroder eller nyckel för 
barn och spädbarn, under det användarinitierade testet.

Du kan också köra testet när som helst. Men så länge redo-lampan blinkar och 
FR3 inte piper är det INTE nödvändigt att testa defibrillatorn genom att initiera 
ett test. Då förbrukas nämligen batteriström och batteriet laddas ur för tidigt.

Om du vill köra ett användarinitierat test ska du kontrollera att batteriet har satts 
i, och om en FR3-systemväska används och elektroderna är föranslutna ska du 
kontrollera att elektroderna är i elektrodskyddet. Kontrollera att ett datakort 
har installerats om du vill spela in testresultaten. Följ sedan följande steg:

VIKTIG ANMÄRKNING: Ta inte ut batteriet medan det användarinitierade 
testet pågår. Avbryt testet genom att trycka på PÅ/AV-knappen så att 
enheten slås av.

* Det här är FR3:s användarinitierade motsvarighet till det automatiska batteriinstallationstest 
(BIT) som används för HeartStart ForeRunner och FR2-defibrillatorer.
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1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION.

3. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen 
för att gå till ANVÄNDARINITIERAT 
TEST och väljer sedan det 
alternativet genom att trycka på 
alternativknappen . En ton avges 
och testet påbörjas.

4. Följ anvisningarna på skärmen. Den 
första delen av testet är interaktiv. 
Tryck på knapparna enligt anvisningarna 
på skärmen. Lyssna efter två ljudsignaler. 
Om du inte hör signalerna är det 
något fel på högtalaren eller summern. 
Kontakta Philips på www.philips.com/
AEDSupport för teknisk support.

5. Den andra delen av testet sker 
automatiskt. Under den automatiska 
delen av testet syns en förloppsindikator 
på skärmen som visar testets förlopp.

* Om du inte gör något val under tiden statusskärmen visas slutför inte FR3 testet utan ställs i 
standbyläge, klar att användas.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Systeminformation

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

Användarinitierat test

#:##:####

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Tryck på defibrilleringsknappen
för att köra användarinitierat test

Användarinitierat test

Systemet kontrolleras
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6. När testet är slutfört visar FR3 
resultatet av testet, enhetens 
serienummer och programvaru-
versionen. Därefter visas skärmen 
ADMINISTRATION igen.

7. Tryck på PÅ/AV-knappen för att visa 
statusskärmen och försätta defibrillatorn 
i standbyläge.

8. Om FR3 eller något anslutet tillbehör inte klarar självtestet av någon 
anledning visas information om felet på skärmen. Se ”Felsökningsguide” på 
sidan 4-14.

9. Om FR3 godkänns i testet blinkar den gröna redo-lampan för att visa att FR3 
är klar att användas. 

ENHETSHISTORIK

FR3 sparar nyckelinformation om användningshistoriken i internminnet. Om du 
vill visa FR3-historiken följer du stegen:

1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.

3. Tryck på alternativknappen  om du vill 
bläddra till SYSTEMINFORMATION 
och välj det genom att trycka på 
alternativknappen .†

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

† Alternativet för trådlös dataöverföring visas inte på skärmen förrän tillvalet sändare-mottagare 
för trådlös Bluetooth-teknik har installerats på FR3.
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Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

Systeminformation

#:##:####
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4. På skärmen SYSTEMINFORMATION 
visas enhetens modellnummer, 
serienummer och status (Klar för 
användning, Test misslyckades eller 
Service krävs). Från den skärmen kan 
du också öppna skärmarna 
ENHETSHISTORIK, 
BATTERIHISTORIK OCH 
PROGRAMINFORMATION. Tryck 
på alternativknappen  om du vill 
bläddra till ENHETSHISTORIK och välj det genom att trycka på 
alternativknappen .

5. På skärmen ENHETSHISTORIK visas 
detaljerad information om FR3-
historiken. På den första skärmen 
visas följande information: 

• Antal behandlingar – antalet 
gånger FR3 har slagits på med 
applicerade elektroder

• Behandlingstid – total tid i 
timmar och minuter (hh:mm) 
FR3 har använts med applicerade 
elektroder

• Avgivna defibrilleringar – det totala antalet defibrilleringar som har 
administrerats med FR3*

• Övningsanvändn. – totalt antal gånger FR3:s övningsbatteri har installerats 
för att aktivera övning

• Övningstid – den totala tiden i timmar och minuter som FR3 har använts 
med ett övningsbatteri

• Dagliga självtester – det totala antalet dagliga självtest som körts på FR3

6. Tryck på alternativknappen  om du 
vill bläddra till den andra 
ENHETSHISTORIK-skärmen. På den 
här skärmen visas följande 
information för granskning:

• Veckovisa självtester – det totala 
antalet veckovisa självtest som 
körts på FR3

* Om övningsbatteriet inte tagits ur efter 30 minuters inaktivitet försätts FR3 i övningsvänteläge 
och börjar ge ifrån sig varningspip. Nästa enhetsaktivering liksom alla regelbundna självtest som 
utförs i övningsvänteläge kommer att räknas som övningsanvändning. Det betyder att antalet 
övningsanvändningstillfällen som visas på skärmen ENHETSHISTORIK ökar.
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Enhetshistorik

Antal behandlingar

Behandlingstid

Avgivna defibrilleringar

Övningsanvändn.

Övningstid

Dagliga självtester

   ##:##   (hh:mm)

##:##   (hh:mm)

####

####

####

####

Tillbaka

Sidan 1/2

Veckovisa självtester

Månatliga självtester

Anv.initierade tester

####

####

####

Enhetshistorik
Sidan 2/2

Tillbaka
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• Månatliga självtester – det totala antalet månatliga självtest som körts på 
FR3

• Anv.initierade tester – det totala antalet användarinitierade test som har 
körts på FR3

7. Om du har fler administrativa uppgifter att utföra trycker du på alternativknappen 
 för att gå tillbaka till den första ENHETSHISTORIK-skärmen, sedan trycker du 
på alternativknappen  på den skärmen för att gå tillbaka till skärmen 
SYSTEMINFORMATION och sedan trycker du på alternativknappen  på 
den skärmen för att gå tillbaka till skärmen ADMINISTRATION.

BATTERIHISTORIK

Information om användning av batteriet som för närvarande sitter i FR3-enheten 
kan också erhållas. Om du vill visa batterihistoriken följer du stegen:

1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.

3. Tryck på alternativknappen  om du vill 
bläddra till SYSTEMINFORMATION 
och välj det genom att trycka på 
alternativknappen .†

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

† Alternativet för trådlös dataöverföring visas inte på skärmen förrän tillvalet sändare-mottagare 
för trådlös Bluetooth-teknik har installerats på FR3.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

Systeminformation

#:##:####
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-11



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

4. Skärmen SYSTEMINFORMATION 
visar enhetens serienummer och status 
(Klar för användning, Test ej godkänt 
eller Service krävs) och ger åtkomst till 
skärmarna ENHETSHISTORIK, 
BATTERIHISTORIK och 
PROGRAMINFORMATION. Tryck 
på alternativknappen  om du vill 
bläddra till BATTERIHISTORIK och 
välj det genom att trycka på 
alternativknappen .

5. På skärmen BATTERIHISTORIK visas 
följande information om batteriet 
som är installerat på FR3:

• Användningstid – den totala 
driftstiden i timmar och minuter 
(hh:mm), inklusive självtesttid för 
det aktuella batteriet

• Uppladdningar – det totala antalet 
kompletta defibrilleringsladdningar 
som givits av batteriet, inklusive laddningar för självtest och användarinitierade 
test

• Standby – det totala antalet dagar det installerade batteriet har varit i 
standbyläge

• Anv.initierade tester – det totala antalet användarinitierade test som har 
körts med det här batteriet

• Batteristatus – batteriets status (Bra, Byt ut eller Okänt)

• Kod för batteristatus – för användning av Philips tekniska support

6. Om du har fler administrativa uppgifter att utföra ska du trycka på 
alternativknappen  för att stänga skärmen och gå tillbaka till skärmen 
SYSTEMINFORMATION. Tryck sedan trycka på alternativknappen  på den 
skärmen och gå tillbaka till skärmen ADMINISTRATION. Annars ska du trycka 
på PÅ/AV-knappen för att visa statusskärmen och försätta FR3 i standbyläge.

PROGRAMINFORMATION

I FR3.s interna minne finns information om vilken programvara som för närvarande 
är installerad på FR3. Du behöver bara tillgång till den här skärmen när Philips 
tekniska supportpersonal ber dig om det. När så behövs ska du följa dessa steg:
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Batterihistorik

Tillbaka

Användningstid    ##:##   (hh:mm)

Uppladdningar

Standby

##

###   (dagar)

Batteristatus Bra

Anv.initierade tester ###

Kod för batteristatus ########
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1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.

3. Tryck på alternativknappen  om du 
vill bläddra till SYSTEMINFORMATION 
och välj det genom att trycka på 
alternativknappen .†

4. Skärmen SYSTEMINFORMATION 
visar enhetens serienummer och 
status (Klar för användning, Test ej 
godkänt eller Service krävs) och ger 
åtkomst till skärmarna 
ENHETSHISTORIK, 
BATTERIHISTORIK och 
PROGRAMINFORMATION. Tryck på 
alternativknappen  om du vill bläddra 
till PROGRAMINFORMATION och 
välj det genom att trycka på 
alternativknappen .

5. När Philips tekniska supportpersonal ber dig om det ska du ange vilka data 
som visas på skärmarna PROGRAMINFORMATION som hjälp för felsökning 
av enheten.

6. Om du har fler administrativa uppgifter att utföra ska du trycka på 
alternativknappen  för att stänga skärmen och gå tillbaka till skärmen 
SYSTEMINFORMATION. Tryck sedan trycka på alternativknappen  på den 
skärmen och gå tillbaka till skärmen ADMINISTRATION. Annars ska du trycka 
på PÅ/AV-knappen för att visa statusskärmen och försätta FR3 i standbyläge.

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

† Alternativet för trådlös dataöverföring visas inte på skärmen förrän tillvalet sändare-mottagare för 
trådlös Bluetooth-teknik har installerats på FR3.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

Systeminformation

#:##:####
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FELSÖKNINGSGUIDE

ALLMÄN FELSÖKNING

Den gröna redo-lampan på FR3 är den viktigaste indikationen på att defibrillatorn 
är klar för drift. Om redo-lampan blinkar har FR3 godkänts vid det senaste 
självtestet eller användarinitierade testet och är klar för användning. Om redo-
lampan lyser med ett fast sken betyder det att FR3 används eller ett regelbundet 
självtest körs. I följande tabell finns en lista över de förhållanden då redo-lampan 
är släckt och rekommenderad åtgärd.

FELSÖKNING UNDER PATIENTANVÄNDNING

OBS! Informationen i den här sektionen är avsedd för administratörer vid 
utbildning av utryckningspersonal som ska använda FR3.

Om den gröna redo-lampan blinkar trycker du på PÅ/AV-knappen om du vill slå 
på FR3 och följer sedan röst- och textuppmaningar.

Om den gröna redo-lampan är släckt och FR3 avger enstaka pip kan den eventuellt 
fortfarande användas för att behandla en patient med plötsligt hjärtstopp. Tryck på 
PÅ/AV-knappen och följ sedan röst- och textmeddelanden.

Om det osannolika sker att enheten inte svarar under användning trycker du på 
PÅ/AV-knappen en gång, väntar en sekund och trycker sedan på den igen. Om 
problemet inte löses tar du ut och installerar om batteriet eller ersätter det med 

INDIKATOR REKOMMENDERAD ÅTGÄRD

Redo-lampan är släckt 
och FR3 piper

Om FR3 avger enstaka pip trycker du på PÅ/AV-
knappen för att starta FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen för att visa 
statusskärmen för information om FR3:s status 
och hur problemet ska lösas.

Om FR3 avger tre pip i rad trycker du på PÅ/AV-
knappen en gång. Om ett felmeddelande visas på 
statuskärmen skriver du ned meddelandet, stänger 
av utrustningen och tar den ur bruk. Kontakta 
Philips på www.philips.com/AEDSupport för teknisk 
support. (Se ”Informations- och felmeddelanden” 
på sidan 4-18.)

Redo-lampan är släckt, FR3 
piper inte och bildskärmen 
är tom

Batteriet är urladdat eller saknas eller FR3 måste 
repareras. Sätt i ett batteri eller byt ut batteriet. FR3 
kör automatiskt ett självtest av strömförsörjningen. 
Om den gröna redo-lampan börjar blinka har FR3 
godkänts i det senaste självtestet och är klar att 
användas. Om den inte gör det kontaktar du 
Philips på www.philips.com/AEDSupport för 
teknisk support. 
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-14
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ett nytt FR3-batteri, om ett sådant finns tillgängligt. Om problemet fortfarande 
inte är löst ska du inte använda FR3. 

Om du kan slutföra användningen av FR3 vid akutsituationen, men inte kan lösa 
problemet enligt instruktionerna på statusskärmen och den gröna redo-lampan 
inte blinkar när FR3 gått in i standbyläge, ska du kontakta Philips på 
www.philips.com/AEDSupport och be om teknisk support.

OBS! Utför hjärt-lungräddning, om det är nödvändigt, om det dröjer innan 
FR3 kan användas eller om det uppkommer ett avbrott i användningen.

Om FR3 under användning registrerar ett tillstånd som kräver omedelbar 
uppmärksamhet så avger den röstmeddelanden och/eller uppmaningar på 
skärmen för att identifiera tillståndet och ger i de flesta fall användaren 
anvisningar om hur det ska åtgärdas. I de följande tabellerna ges exempel på 
felsökningsuppmaningar som FR3 kan ge under patientanvändning, samt möjlig 
orsak och rekommenderad åtgärd för var och en. Se även ”Meddelande om 
omstart vid användning på patient” på sidan 4-22.

FR3-UPPMANING MÖJLIG ORSAK
REKOMMENDERAD 

ÅTGÄRD

Svagt batteri • Antingen är batteriet 
svagt eller så känner 
inte FR3 igen batteriet.

• Installera ett nytt batteri för 
kliniskt bruk så snart som 
möjligt. Om det inte finns 
ett nytt batteri tillgängligt 
ska du försöka slutföra 
användningen av FR3. 

Byt batteri • Batteriet är slut eller så 
känner inte FR3 igen 
batteriet och kan inte 
använda det.

• Sätt i ett nytt FR3-batteri 
omedelbart. FR3 slås av 
om inte ett nytt batteri 
installeras. 

Övning • Övningsbatteriet är 
installerat.

• Sätt i ett batteri för kliniskt 
bruk.

Ta bort övnings-
elektroderna

• Övningselektroderna är 
anslutna till FR3.

• Koppla bort övnings-
elektroderna och anslut 
en uppsättning SMART-
elektroder III. 

Byt ut 
elektroderna

• FR3 detekterar inte 
elektroder som har 
applicerats på patienten 
efter förlängd uppmaning.

• Elektroderna är 
skadade.

• Kontrollera att elektroderna 
är ordentligt applicerade. 
Om uppmaningen kvarstår 
byter du ut de ursprungliga 
elektroderna mot nya.

• Kontrollera om elektroderna 
är skadade och byt ut dem 
vid behov. 
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-15
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Sätt i elektrod-
kontakten

• Elektrodkontakten har 
inte satts i eller sitter 
inte fast ordentligt.

• Sätt i elektrodkontakten 
ordentligt.

Sätt i kontakten 
ordentiligt

• Elektrodkontakten sitter 
inte fast ordentligt.

• Elektroderna har inte 
applicerats korrekt på 
patienten.

• Endast en elektrod har 
applicerats på patienten.

• Sätt i elektrodkontakten 
ordentligt.

• Byt ut elektroderna och 
applicera dem på 
patienten för att fortsätta 
behandlingen.

• Ta bort den andra 
elektroden från 
mellanlägget och applicera 
den på patienten.

Tryck fast 
elektroderna 
ordentiligt mot 
patientens bara 

Kontrollera att 
elektrodkontakten 
är helt isatt

Elektroderna får 
inte vidröra kläder 
eller komma i 
kontakt med 
varandra

Om nödvändigt ta 
bort hår från 
patientens bröst-
korg

• Elektroderna har inte 
applicerats korrekt på 
patienten.

• Elektrodkontakten 
sitter inte fast 
ordentligt.

• Elektroderna sitter på 
patientens kläder eller 
vidrör varandra.

• Elektroderna har inte 
god kontakt med 
patientens frilagda 
bröstkorg på grund av 
fukt eller alltför riklig 
hårväxt.

• Se till att elektroderna 
ligger an helt mot 
patientens hud.

• Kontrollera att 
elektrodkontakten är helt 
isatt.

• Kontrollera att 
elektroderna inte sitter 
på mellanlägget eller på 
patientens kläder; flytta 
elektroderna.

• Om elektroderna inte 
fäster torkar du av 
patientens bröstkorg och 
rakar eller klipper bort 
överflödigt hår.

FR3-UPPMANING MÖJLIG ORSAK
REKOMMENDERAD 

ÅTGÄRD
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 4-16
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Analysen 
avbruten… Stoppa 
all rörelse… Kan 
inte analysera

• Patienten har flyttats 
eller knuffats till, så att 
hjärtrytmanalysen störs.

• Omgivningen är torr 
och rörelse kring 
patienten förorsakar 
statisk elektricitet som 
stör EKG-analysen.

• Radio- eller elkällor stör 
EKG-analysen.

• Radio- eller elkällor stör 
EKG-analysen eller 
också är patientens 
rörelse för stor.

• Avbryt HLR. Vidrör inte 
patienten. Minimera 
patientens rörelse. Om 
patienten transporteras 
ska fordonet stoppas.

• Utryckningspersonal och 
åskådare bör röra sig så 
litet som möjligt, speciellt 
i torr omgivning som kan 
generera statisk elektricitet.

• Kontrollera möjliga källor 
till radio- och elstörningar 
och stäng av dem eller 
avlägsna dem från området.

• Kontrollera möjliga källor 
till radio- och elstörningar 
och stäng av dem eller 
avlägsna dem från området. 
Minimera patientens 
rörelse. Tryck sedan på 
alternativknappen 
ANALYSERA om den är 
tillgänglig.

Defibrillering blev 
inte utförd

• Elektroderna har inte 
tillräcklig kontakt med 
patientens hud. 

• Elektroderna vidrör 
varandra.

• Elektroderna är skadade 
eller fästförmågan är 
borta.

• Tryck fast elektroderna 
mot patientens bara 
bröstkorg.

• Se till att de självhäftande 
elektroderna är korrekt 
applicerade på patienten. 
Till exempel kan 
elektroderna vidröra 
varandra om elektroder 
för vuxna används på 
mycket små patienter. 

• Byt vid behov ut 
elektroderna.

Defibrillerings-
knappen blev inte 
intryckt

• Defibrillering har 
rekommenderats men 
defibrilleringsknappen 
trycktes inte in inom 
30 sekunder.

• Tryck på defibrillerings-
knappen för att avge en 
defibrillering nästa gång 
du får ett meddelande.

FR3-UPPMANING MÖJLIG ORSAK
REKOMMENDERAD 

ÅTGÄRD
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INFORMATIONS- OCH FELMEDDELANDEN

FR3 har utformats för att hjälpa till med felsökning av problem den registrerar vid 
drift och användning. I situationer där uppmärksamhet krävs ges inte bara 
indikationer från redo-lampan och pipsignalerna, utan dessutom visas ett 
informations- eller feltextmeddelande i FR3 för att varsko användaren. FR3 loggar 
felmeddelandena i det interna minnet.

Informations- och felmeddelanden visas i 15 sekunder, med undantag för 
felmeddelanden som kräver service, som visas i 60 sekunder. Om mer än ett 
meddelande är tillämpligt visas varje skärm i 15 sekunder. Efter detta visar FR3 
kort statusskärmen innan den övergår i standbyläge. 

MEDDELANDEN VID AVSTÄNGNING

FR3 avger informations- och felmeddelanden vid avstängning för att identifiera 
tillstånd som registreras av FR3 som inte påverkar användning av FR3. Dessa 
tillstånd ska åtgärdas för att FR3 ska klara nästa självtest. I de flesta fall innehåller 
meddelandena anvisningar för hur problemet ska åtgärdas. Följ anvisningarna på 
skärmen.

Om FR3 redan avger enstaka pip på grund av att den inte har klarat självtestet ska 
du åtgärda det identifierade problemet och sedan köra ett användarinitierat test 
för att kontrollera att defibrillatorn är klart att användas. Om en felkod visas ska 
du notera koden och kontakta Philips på www.philips.com/AEDSupport för att 
meddela felet.

Se till patienten • Defibrillering har 
rekommenderats men 
defibrilleringsknappen 
trycktes inte in inom 
30 sekunder.

• AED:n har inte kunnat 
analysera på över 
45 sekunder.

• Ge HLR vid behov. Tryck 
på defibrilleringsknappen 
för att avge en defibrillering 
nästa gång du får ett 
meddelande. 

• Ge HLR vid behov eller 
följ det lokala protokollet.

Tryck på 
defibrillerings-
knappen annars 
laddas enheten ur

• PÅ/AV-knappen har 
tryckts in när FR3 var 
laddad.

• Tryck på defibrillerings-
knappen för att avge en 
defibrillering.

FR3-UPPMANING MÖJLIG ORSAK
REKOMMENDERAD 

ÅTGÄRD
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Nedan visas exempel på skärmar med meddelanden vid avstängning.

I följande tabell visas exempel på information och felmeddelanden som FR3 kan visa 
vid avstängning, samt trolig orsak och rekommenderad åtgärd för var och en av dessa.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD

Kontrollera 
förvaringstemperatur

FR3 har förvarats på en 
temperatur som ligger 
utanför angiven 
förvaringstemperatur. 
Se sidan G-1

Kontrollera att FR3 förvaras 
på en plats som håller en 
temperatur inom det 
rekommenderade intervallet.

Klockan ej inställd … 
Ställ in datum och 
tid

FR3-enhetens interna 
klocka har inte ställts in 
eller så har dess 
inställningar försvunnit 
på grund av att batteriet 
har varit urtaget i mer 
än två timmar.

Tryck på alternativknappen 
Administration och välj 
DATUM OCH TID från 
menyn KONFIGURATION. 
Ställ in datum och tid i FR3 
innan den stängs av. Datum 
och klockslag kan också 
anges med trådlös data-
överföring och program-
varan HeartStart Configure. 
Se Kapitel 7, ”Datahantering”.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Kontrollera förvaringstemperatur

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

������������6��	��	

���	 01

2�����
����

"��.����������

�334�33333

"-353

!����:��	��	������	�-��
 	�Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

�7�����/�������	����	�	��	

���	��  ���������������

,;�� ���67�����/�����.

0������	��	��� 01

-��
 	�	�67�����/�������	����	�	��	

���	����� ������

(� ���<�3333�3333�3333

2�����
����

"��.����������

�334�33333

"-353

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Klockan ej inställd
Ställ in datum och tid

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra
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Byt elektroder och 
starta om

FR3 registrerar inte 
några anslutna 
elektroder när fem 
minuter har gått sedan 
uppmaningen om detta.

Kontrollera att elektroderna 
inte är skadade och att de 
har applicerats korrekt på 
patientens bara bröstkorg. 
Klipp eller raka bort 
brösthår från de områden 
där elektroderna ska 
placeras om det behövs. Om 
så behövs ska du ansluta en 
ny uppsättning elektroder.

Byt ut elektroderna nu Elektroderna är inte 
färdiga för användning.

Kontrollera att elektroderna 
inte är skadade, har passerat 
sitt bäst före-datum eller har 
torkat. Om så behövs ska du 
ansluta en ny uppsättning 
elektroder.

Knappen har fastnat 
… Kontrollera 
knapphinder

En knapp på FR3-
panelen har fastnat i 
intryckt läge. 

Kontrollera att det inte finns 
några hinder vid knapparna 
när väskan är stängd.

Självtest ej slutfört FR3 har försökt köra 
ett automatiskt 
regelbundet självtest 
tre gånger och det har 
avbrutits varje gång på 
grund av ett problem.

Kör ett användarinitierat 
självtest för att identifiera 
problemet.

Ta ut nyckel för 
barn och spädbarn

Nyckeln för barn och 
spädbarn har lämnats i.

Ta ut nyckeln för barn och 
spädbarn. Nyckeln för barn 
och spädbarn ska endast 
sitta på plats när enheten 
används på barn.

Datakort fullt … 
Byt ut datakort

Det installerade 
datakortet är fullt.

Ta bort datakortet, hämta 
data för analys och töm 
sedan datakortet och 
installera det igen eller 
installera ett nytt datakort. 
När du satt i batteriet på 
nytt trycker du på PÅ/AV-
knappen för att stänga av och 
sedan starta FR3 igen så att 
felet åtgärdas.

Ogiltigtdatakort … 
Byt ut datakort

Det installerade 
datakortet är ogiltigt.

Ta bort det ogiltiga data-
kortet och installera ett 
giltigt datakort. När du satt i 
batteriet på nytt trycker du 
på PÅ/AV-knappen för att 
stänga av och sedan starta 
FR3 igen så att felet åtgärdas.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
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Ta bort övnings-
elektroderna

Övningselektroderna är 
anslutna.

Ta bort övningselektroderna 
och byt ut dem mot lämpliga 
elektroder för klinisk 
användning.

Sätt i elektrod-
kontakten

FR3 har konfigurerats 
för att kontrollera 
föranslutna elektroder 
under självtestet och 
detekterar inte 
elektroderna.

Kontrollera att elektroderna 
är föranslutna till FR3.

Inget datakort 
upptäckt … Sätt i 
datakort

FR3 har konfigurerats 
för att kontrollera 
datakort under 
självtestet och har inte 
kunnat detektera ett 
datakort.

Installera ett datakort i FR3. 
När du satt i batteriet på 
nytt trycker du på PÅ/AV-
knappen för att stänga av och 
sedan starta FR3 igen så att 
felet åtgärdas.

Knapptest ej 
slutfört

Användaren har inte 
tryckt på knapparna 
under den interaktiva 
delen av det 
användarinitierade 
självtestet. 

Upprepa det användarinitierade 
självtestet och se till att 
trycka på alla knappar som 
anvisas.

Byt batteri FR3 känner inte igen 
batteriet eller så är 
batteriet svagt.

Ta bort det urladdade eller 
okända batteriet och byt ut 
det mot ett nytt FR3-batteri.
OBS! Om batteriet är mycket 
urladdat visar FR3 under en 
kort stund en avstängningsskärm 
som uppmanar användaren att 
byta ut batteriet och ställs 
sedan i standbyläge.

Konfiguration 
saknas … Läs in 
konfiguration igen

Konfigurationsfilen är 
skadad eller har 
förlorats och FR3 har 
gått tillbaka till 
standardkonfigura-
tionen. (Detta är 
ytterst osannolikt.)

Läs in önskade anpassade 
konfigurationer med hjälp av 
HeartStart Configure i läget 
Administration. Anvisningar 
finns i Kapitel 6, 
”Konfigurering”. Kontakta 
Philips på www.philips.com/
AEDSupport för teknisk 
support.

Test misslyckades … 
Kör användar-
initierat test … 
Felkod W #### 
#### ####

FR3 har påträffat ett fel. Notera felkodnumret. Kör 
ett användarinitierat test. 
Kontakta Philips på 
www.philips.com/
AEDSupport för teknisk 
support.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
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MEDDELANDE OM OMSTART VID ANVÄNDNING PÅ PATIENT

Om FR3 mot förmodan detekterar ett fel under användning på patienten loggar FR3 
felet, registrerar alla data för aktuell användning och visar sedan felmeddelandet innan 
den stängs av. Om ett meddelande om felaktiga elektroder visas i FR3 ska du byta ut 
dem. Om ett felkodsmeddelande visas startar du om defibrillatorn genom att trycka 
på den gröna PÅ/AV-knappen och avsluta användningen. Efter användningen ska du 
kontakta Philips på www.philips.com/AEDSupport för att meddela felet. 

Nedan visas exempel på skärmar för meddelanden om omstart.

OBS! Utför hjärt-lungräddning, om det är nödvändigt, om det dröjer innan 
FR3 kan användas eller om det uppkommer ett avbrott i användningen.

I följande tabell visas exempel på felmeddelanden om omstart som visas i FR3 
under användning, samt trolig orsak och rekommenderad åtgärd.

Resultat för 
användarinitierat 
test … Test 
misslyckades … 
Ej klar för 
användning … 
Felkod W #### 
#### ####

Det användarinitierade 
testet har misslyckats. 

Notera felkodnumret. 
Kontakta Philips på 
www.philips.com/
AEDSupport för teknisk 
support.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD

Fel … Tryck på PÅ-
knappen för 
omstart… Byt 
elektroder och 
starta om

FR3 har gjort tre 
försök och har inte 
kunnat defibrillera 
genom elektroderna 
och stängs därför av. 

Stäng av FR3, byt ut 
elektroderna och slå på FR3.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD

AV

Fel

Tryck på PÅ-knappen för omstart

Felkod N ####

AV

Fel

Tryck på PÅ-knappen för omstart

Byt elektroder
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FELMEDDELANDEN SOM KRÄVER SERVICE

När ett FR3-självtest registrerar ett fel som innebär att enheten inte är klar för 
användning visas under 60 sekunder ett felmeddelande som kräver service och 
som innehåller en felkod. Enheten stängs sedan av och avger tre pip i rad för att 
uppmärksamma användaren på problemet. Du kan då inte använda FR3 för att ge 
behandling förrän felet har åtgärdats. 

Anteckna felkod, programversion och 
enhetens serienummer. Tryck på knappen 
Test för att köra det användarinitierade 
testet. Följ anvisningarna under den 
interaktiva delen av det användarinitierade 
testet.

Om det inte går att åtgärda felet med hjälp 
av det användarinitierade testet visar FR3 
ett testresultat med ett felmeddelande 
som kräver service. Notera felkoden, 
programversionen och enhetens 
serienummer och kontakta Philips på 
www.philips.com/AEDSupport för teknisk 
support.

Fel … Tryck på PÅ-
knappen för 
omstart… Felkod 
N ####

FR3 har påträffat ett 
fel. 

Tryck på PÅ/AV-knappen för 
att rensa. Efter användning 
ska du kontakta Philips på 
www.philips.com/
AEDSupport för teknisk 
support.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
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FELMEDDELANDEN UNDER KONFIGURATION OCH INLÄSNING AV SPRÅK

Om FR3 hittar ett fel under konfiguration eller inläsning av språk visas ett 
felmeddelande. Nedan visas exempel på skärmar som kan visas. 

OBS! Om du råkar ut för fel under den trådlösa överföringen av en ny 
konfigurationsfil till enheten går du till dokumentationen för programvaran 
HeartStart Configure.

I följande tabell ges exempel på felmeddelanden som kan visas i FR3 under 
konfiguration och inläsning av språk, samt trolig orsak och rekommenderad 
åtgärd för varje meddelande. 

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD

Ingen 
konfigurationsfil

När en ny konfiguration 
skulle läsas in 
detekterade FR3 att 
datakortet saknas eller 
inte innehåller en 
konfigurationsfil till 
enheten.

Kontrollera att datakortet 
har installerats och har en 
konfigurationsfil från 
HeartStart Configure. För 
information om hur du 
ändrar konfiguration för FR3, 
se Kapitel 6, ”Konfigurering”.

Ogiltig 
konfiguration

När en ny konfiguration 
läses in detekterar FR3 att 
den nya konfigurations-
filen på datakortet är 
skadad.

Kopiera konfigurationsfilen 
till ett annat FR3-datakort 
och försök igen eller skapa en 
ny konfigurationsfil med hjälp 
av HeartStart Configure-
programmet.

Konfigurationsfel … 
Ta bort språkkort

Installation av enhetens 
konfiguration eller nytt 
huvudspråk kunde inte 
slutföras. Konfigurationen 
återgår till standard-
inställningarna.

Försök igen att installera 
konfiguration eller språk eller 
kopiera filen till ett annat 
FR3-datakort för användning. 

Läs in ny konfiguration

Tillbaka

Ingen konfigurationsfil
Konfigurationsfel

Ta bort språkkort

Serienummer

Programversion

C##X-#####

PR#.#
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Inställningarna 
sparades inte … 
Kontrollera 
datakort

När en konfiguration 
skulle sparas till ett 
datakort detekterade 
FR3 att filen inte kunde 
skapas på ett datakort 
eller att det inte fanns 
något datakort installerat.

Kontrollera att datakortet 
har installerats och att det 
finns tillräckligt med utrymme 
för enhetskonfigurationsfilen.

Språk oförändrat … 
Se anvisningar för 
administratörer

När en ny konfiguration 
skulle läsas in från ett 
datakort detekterade 
FR3 att konfigurationen 
innehåller språkfiler för 
ett nytt huvudspråk 
eller valt andraspråk.

FR3-språkkortet behövs för 
att göra ändringar av språk. 
Språkfiler kan inte läsas in 
med hjälp av kommandot Läs 
in ny konfiguration på 
skärmen ADMINISTRATION 
eller via trådlös dataöverföring. 
Se ”Ändra FR3-språk” på 
sidan 6-16.

OBS! Andra konfigurationsändringar 
än språk kan läsas in med hjälp 
av FR3-datakort eller, om det är 
lämpligare, med ett FR3-språkkort.

TEXTMEDDELANDE TROLIG ORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
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5 SÄKERHET

Du bör känna till den säkerhetsinformation som finns beskriven här när du använder 
HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3). Läs den noga. Du kommer också att se några 
av meddelandena i andra avsnitt av handboken. Meddelandena har beteckningarna 
Fara, Varning eller Viktigt.

• FARA – omedelbar fara som kan leda till personskada eller dödsfall.

• VARNING – betingelser, faror eller riskfyllda förfaranden som kan leda till 
allvarlig personskada eller dödsfall.

• VIKTIGT – betingelser, faror eller riskfyllda förfaranden som kan leda till 
smärre personskada, skada på FR3 eller förlust av data som lagrats i enheten.

Den här säkerhetsinformationen är indelad i fyra grupper: säkerhetsinformation 
för FR3 vid allmänt bruk, vid defibrillering, vid övervakning och vid underhåll. Om 
inte annat anges avser meddelandena Fara, Varning och Viktigt i följande tabeller 
modellerna FR3 ECG 861389 och FR3 Text 861388.

ALLMÄNNA MEDDELANDEN VID FARA, VARNING OCH 
VIKTIGT

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND ELLER EXPLOSION

FARA OM FR3 ANVÄNDS FÖR ATT DEFIBRILLERA I NÄRHETEN AV 
LÄTTANTÄNDLIG ANESTETIKA ELLER KONCENTRERAT 
SYRE FINNS RISK FÖR EXPLOSION. FLYTTA UNDAN 
SYRGASTILLFÖRSEL OCH SYRGASLEVERERANDE 
PRODUKTER FRÅN DEFIBRILLATORELEKTRODERNA. 
DET ÄR EMELLERTID SÄKERT ATT ANVÄNDA FR3 PÅ EN 
PERSON MED SYRGASMASK.

FARA FR3 HAR INTE UTVÄRDERATS ELLER GODKÄNTS FÖR 
ANVÄNDNING PÅ FARLIGA PLATSER ENLIGT DEN 
AMERIKANSKA NEC-DEFINITIONEN (PARAGRAFERNA 
500-503). ENLIGT IEC-KLASSIFICERINGEN (AVSNITT 5.5.) 
FÅR FR3 INTE ANVÄNDAS I NÄRVARO AV BLANDNINGAR 
AV ANTÄNDLIG SUBSTANS OCH LUFT.

FARA BATTERIET 989803150161 FÖR KLINISK ANVÄNDNING ÄR 
INTE LADDNINGSBART. FÖRSÖK INTE ATT LADDA, 
ÖPPNA, KROSSA ELLER BRÄNNA BATTERIET EFTERSOM 
DET DÅ KAN EXPLODERA ELLER FATTA ELD.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 5-1
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VARNING Använd FR3 endast enligt beskrivningen i denna handbok. 
Felaktig användning av FR3 kan orsaka dödsfall eller personskada. 
Tryck inte på defibrilleringsknappen om defibrillatorelektroderna 
vidrör varandra eller ligger öppna och blottade.

VARNING Om du kommer i kontakt med vätska eller andas in gas som har 
läckt från batteriet ska du omedelbart uppsöka läkare.

VIKTIGT Farlig elektrisk ström. FR3 är endast avsedd att användas av 
kvalificerad personal.

VIKTIGT Doppa aldrig någon del av FR3 i vatten eller annan vätska. Låt 
inte vätska tränga in i FR3. Undvik att spilla vätska på FR3 eller 
dess tillbehör. Vätskespill i FR3 kan skada enheten eller utgöra en 
brand- eller stötrisk. Sterilisera inte FR3 eller dess tillbehör.

SÄKERHETSNIVÅ EVENTUELLT FELAKTIG FUNKTION I ENHETEN

VARNING Långvarig eller häftig HLR på en patient med defibrillatorelektroderna 
på plats kan skada elektroderna. Byt ut defibrillatorelektroderna 
om de blir skadade under användning eller hantering.

VARNING Användning av skadad eller utgången utrustning eller tillbehör 
kan få FR3 att fungera felaktigt och/eller skada patienten eller 
användaren.

VARNING HLR-frekvenser på betydligt mer än 100 kompressioner per 
minut kan ge upphov till felaktig eller fördröjd analys på F3. 
Under vissa omständigheter kan detta resultera i ett meddelande 
om att stoppa alla rörelser så att enheten kan utföra analys av 
hjärtrytmen.

VARNING Dålig elektrod-till-patient-kontakt kan resultera i en defibrillator-
prompt eller annan indikation. Kontrollera alla 
el- och patientanslutningar.

VIKTIGT FR3 är konstruerad för användning endast med tillbehör 
godkända av Philips. FR3 kan fungera felaktigt om ej godkända 
tillbehör används.

VIKTIGT Följ alla anvisningar som medföljer HeartStart-defibrillator-
elektroderna. Använd defibrillatorelektroderna före det 
utgångsdatum som anges på förpackningen. Återanvänd inte 
defibrillatorelektroderna. Kassera dem efter användning.

VIKTIGT Ovarsam hantering av elektroderna under förvaring eller före 
användning kan skada dem. Kassera defibrillatorelektroderna om 
de blir skadade.

VIKTIGT Följ alla anvisningar som medföljer FR3-batterierna. 
Ej laddningsbara FR3-batterier ska sättas i före ”installera före”-
datumet som anges på etiketten.

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND ELLER EXPLOSION
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VARNING OCH VIKTIGT VID DEFIBRILLERING

VIKTIGT Följ alla anvisningar som medföljer de laddningsbara övnings-
batterierna för FR3. Använd endast 861394-batteriladdaren vid 
laddning.

VIKTIGT Använd inte 861394-batteriladdaren på flygplan.

VIKTIGT FR3 är konstruerad för att vara tålig och pålitlig vid många olika 
fältförhållanden. Mycket omild hantering kan emellertid skada 
FR3 eller dess tillbehör. Besiktiga enheten och tillbehören 
regelbundet enligt anvisningarna.

VIKTIGT Ändring av FR3-standardinställningar från fabriken kan påverka 
funktionen och bör utföras med godkännande av den medicinskt 
ansvariga. Ändringar i apparatens funktion som beror på ändrade 
standardinställningar bör tas upp speciellt vid användarutbildningen.

VIKTIGT Använd endast FR3-datakort som godkänts av Philips. 
FR3 kan registrera felaktigt om datakort som inte är godkända 
tillbehör används. Installera ett tomt FR3-datakort före varje 
användningstillfälle för att undvika dataförlust.

SÄKERHETSNIVÅ MÖJLIG ELEKTRISK INTERFERENS FRÅN EKG-APPARATUR

VARNING Radiofrekvent (RF) störning från apparater som mobiltelefoner 
och kommunikationsradio, kirurgisk utrustning, elektronisk 
övervakningsutrustning och metalldetektorer kan göra att FR3 
inte fungerar korrekt. Om FR3 anger att den inte kan analysera 
avlägsnar du FR3 från potentiella RF-källor. Alternativt kan du 
flytta eller stänga av RF-källan

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

VARNING Defibrilleringsström kan skada operatören eller åskådare. Vidrör 
inte patienten under defibrillering. Låt inte defibrillatorelektroderna 
vidröra några metallytor. Koppla loss elektrodkontakten från 
FR3 innan en annan defibrillator används.

VARNING Innan en defibrillering avges är det viktigt att koppla bort 
patienten från annan medicinsk elektrisk utrustning, exempelvis 
blodflödesmätare, som kanske inte har defibrilleringsskydd. 
Kontrollera också att elektroderna inte är i kontakt med 
metallföremål såsom sängramen eller båren.

SÄKERHETSNIVÅ EVENTUELLT FELAKTIG FUNKTION I ENHETEN
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SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR EKG-FELTOLKNING

VARNING Av patientsäkerhetsskäl kan det hända att vissa hjärtrytmer 
med mycket låg amplitud eller låg frekvens inte tolkas av FR3 
som defibrillerbara VF-rytmer. Det kan också hända att vissa 
VT-rytmer inte tolkas som defibrillerbara rytmer.

VARNING HLR eller andra åtgärder på eller förflyttning av patienten 
medan FR3 analyserar hjärtrytmen kan leda till felaktig eller 
fördröjd analys. Under vissa omständigheter kan detta 
resultera i ett meddelande om att stoppa alla rörelser så att 
enheten kan utföra analys av hjärtrytmen.

VARNING Hantering eller transport av patienten under analys av 
hjärtrytmen kan förorsaka en felaktig eller fördröjd analys. 
Om FR3 lämnar meddelande om att defibrillering 
rekommenderas ska patienten hållas så stilla som möjligt 
under 15 sekunder, så att FR3 kan bekräfta rytmanalysen på 
nytt innan en defibrillering avges.

VIKTIGT Applicera inte elektroderna direkt ovanpå en inopererad 
pacemaker eller defibrillator. Ett tydlig bulnad med ett 
kirurgiskt ärr indikerar positionen.

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR BRÄNNSÅR OCH INEFFEKTIV BEHANDLING

VARNING Låt inte defibrilleringselektroderna vidröra varandra eller 
andra EKG-elektroder, kablar, förband, läkemedelsplåster 
eller metalldelar som är i kontakt med patienten, t.ex. 
sängramen eller båren. Sådan kontakt kan förorsaka elektriska 
gnistor och brännsår på patientens hud under defibrillering, 
och det kan också leda bort defibrilleringsströmmen från 
hjärtat.

VARNING Under defibrillering kan luftfickor mellan huden och 
defibrillatorelektroderna förorsaka brännsår på patientens 
hud. Försök att förhindra luftfickor genom att se till att 
defibrillatorelektroderna ligger an helt mot huden. Använd 
inte uttorkade elektroder.

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR PATIENTSKADA

VIKTIGT FR3:s avancerade funktion för manuell laddning är endast avsedd 
att användas av behöriga operatörer som är specialutbildade i att 
tolka hjärtrytmer och i defibrilleringsbehandling med manuell 
laddning och defibrilleringsavgivning.
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VIKTIGT OM ÖVERVAKNING

VIKTIGT OM UNDERHÅLL

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR FELTOLKNING AV EKG-REGISTRERING

VIKTIGT LCD-skärmen på FR3-modellen 861389 är endast avsedd för 
grundläggande identifieringar av EKG-rytmer. FR3-skärmens 
frekvensåtergivning är inte avsedd att ge den upplösning som 
krävs för diagnostisk tolkning av ST-segment.

SÄKERHETSNIVÅ RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT

VIKTIGT Risk för elektrisk stöt. Farligt hög spänning och strömstyrka 
föreligger. Öppna inte FR3, ta inte bort dess höljen och försök 
inte reparera den. FR3 har inga komponenter som kan repareras 
av användaren. FR3 ska skickas till Philips för reparation.

VIKTIGT Olämpligt underhåll kan skada FR3 eller få enheten att fungera 
felaktigt. Underhåll bara FR3 på det sätt som beskrivs i denna 
bruksanvisning, eller som anvisats av din organisations medicinskt 
ansvariga person.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 5-5
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6 KONFIGURERING

HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) levereras med fabriksgjorda inställningar för 
överensstämmelse med Guidelines 2010 för att uppfylla de flesta användares behov. 
FR3 kan också i stor utsträckning konfigureras. Alla ändringar av standardinställningar 
ska göras under överinseende av den medicinskt ansvariga.

Konfigurationsparametrar och inställningar som beskrivs i kapitlet gäller för FR3-
programvaruversion 1.#. Du kan beställa uppgraderingar av FR3-programvaran 
allteftersom de blir tillgängliga. Nya programvaruversioner levereras på ett FR3-
datakort tillsammans med installationsinstruktioner.

Anvisningar om hur du ändrar konfigurationen av FR3 från fabriksinställningarna 
finns i ”Ändra konfiguration” på sidan 6-10. Följande tabell innehåller en översikt 
över de ändringar som kan göras med administratörsläget i FR3, ett språkkort för 
FR3 och/eller programmet HeartStart Configuration. För information om hur du 
beställer HeartStart Configure och FR3-språkkortet, se Bilaga A, ”Tillbehör”. 

Ändring FR3 i 
admin. läge

FR3-
språkkort*

* FR3-språkkortet medföljer vissa versioner av FR3 och säljs också separat. Om andra 
parameterändringar än språk ska göras kan ett FR3-datakort användas i stället för 
språkkortet.

HeartStart 
Configure

Modul med 
trådlös 

sändare-
mottagare

Ändra enhetens driftsin-
ställningar (förutom huvudspråk 
och alternativ för andraspråk): 
självtestalternativ, 
patientvomvårdnad, 
defibrillering och parametrar 
för avancerat läge (sidan 6-10)

  

Ändra endast huvudspråk 
(sidan 6-16)



Aktivera tvåspråkigt läge 
och välj det andra språket 
(sidan 6-18)

 

Ange datum och klockslag för 
FR3 (sidan 2-5 och sidan 6-13)

  

Använd datorns datum och 
klockslag i FR3-systemet 
(sidan 7-5)
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PARAMETRAR UTANFÖR VÅRDPROTOKOLL

I följande tabeller visas inställningarna för de konfigurationsparametrar som inte 
är direkt relaterade till patientvårdsprotokollet. Standardinställningar är märkta 
med asterisk (*).

OBS! Information om hur du ställer in datum och tid för FR3 finns i ”Ställa in 
datum och tid” på sidan 2-5.

PARAMETRAR FÖR SPRÅKINSTÄLLNING

FR3 kan köras på ett av flera möjliga språk. Om du vill konfigurera FR3 till ett 
språk som inte är standard behöver du ett FR3-språkkort. Om du vill aktivera 
tvåspråkig drift behöver du både språkkortet och HeartStart Configure-
programvaran.

PARAMETRAR FÖR ENHETENS DRIFT

Parameterinställningarna för enhetsdriften utgör grundkonfiguration för FR3, 
oberoende av enskilda protokoll.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Huvudspråk * amerikansk 
engelska, brittisk 
engelska eller 
japanska (beroende 
på modell)

• vilket språk som 
helst på språkkortet

Ställer in det språk som används för FR3-
text och -röstmeddelanden. Se ”Ändra 
endast huvudspråk” på sidan 6-16.

Alternativ f. 
andraspråk

* av
• vilket språk som 

helst på språkkortet

Inaktiverar (AV) eller tillåter (PÅ) 
användning av ett andraspråk som kan 
aktiveras som alternativ av utrycknings-
personal i en akutsituation. 

OBS! För att alternativet ska kunna 
användas måste FR3-språkkortet vara 
installerat i en dator med HeartStart 
Configure. Se ”Aktivera alternativet för 
andraspråk och/eller ändra andra 
konfigurationsinställningar” på sidan 6-18.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Volym * hög
• medel
• låg

Ställer in högtalarvolymen på FR3.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 6-2
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PARAMETRAR FÖR SJÄLVTEST

FR3 kan konfigureras att testa förekomsten av vissa föranslutna tillbehör under de 
regelbundna självtesten och de användarinitierade testen. Standardinställningen är AV – 
om tillbehöret inte detekteras blir testet ändå godkänt. Men om självtestet för ett 
tillbehör är inställt på PÅ och FR3 inte detekterar tillbehöret avger den varningspip.

OBS! FR3 testar automatiskt funktionen för eventuella detekterade tillbehör 
under det regelbundna självtestet, även om testet av förekomst är inställt på 
AV. På så sätt får administratören ett verktyg för att kontrollera att de tillbehör 
som ska användas är på plats och klara för användning.

EKG-skärm
(endast FR3-
modellen 861389)

* på
• av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) 
visning av patientens EKG på FR3-
skärmen.*

Spela in ljud • på
* av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) 
ljudinspelning på datakortet när det 
används.
OBS! Ljudslag från metronom (om aktiverat) 
döljer ljud från omgivningen under HLR i 
inspelade data.

Trådlös PIN * 2071
• anpassad

Ställer in PIN-kod för användning av 
trådlös Bluetooth-teknik eller gör det 
möjligt för administratören att skapa en 
egen PIN-kod med hjälp av HeartStart 
Configure-programvaran. För aktivering 
av egen PIN-kod krävs att FR3 stängs av 
och slås på igen.
OBS! Krävs för användning av tillvalet 
trådlös sändare-mottagare.

OBS! Av säkerhetsskäl visar inte FR3 
PIN-koden. I Administration-läget VISA 
KONFIGURATION visas PIN som 
”Standard” om den aldrig ändras, 
eller ”****” om den har anpassats.

* I FR3-modell 861389 visas EKG på FR3-skärmen även om EKG-skärmen är inaktiverad, 
om läget för avancerad användning har valts.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING
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PATIENTVÅRDSPARAMETRAR

FR3 är utformat för att följa ett patientvårdsprotokoll som utgörs av parametrarna 
i följande tabeller. Standardinställningarna har optimerats för att överensstämma 
med Guidelines 2010. Ändringar av FR3-konfigurationen ska göras av eller under 
vägledning av en medicinskt ansvarig med hjälp av HeartStart Configure-programmet.

Eftersom många patientvårdsprotokoll påverkar varandra sinsemellan är det viktigt 
att du förstår hur varje parameter påverkar protokollet. Beskrivningarna av varje 
parameter markerar alla eventuella parametrar som kan påverka varandra genom 
att visa dessa med understruken text.

HLR-PROTOKOLLTYPER

FR3 har tre olika sorters HLR-protokoll som kan konfigureras separat. Vilket 
HLR-protokoll som används beror på kontexten i patientvårdscykeln.

• Grundläggande HLR – När en serie defibrilleringar har slutförts* eller när en 
konfigurerad alternativknapp för HLR har använts under rytmanalys tillhandahåller 
FR3 ett HLR-protokoll.

• HLR först – FR3 tillhandahåller ett HLR-protokoll före defibrilleringsbehandling, 
med utgångspunkt i vald algoritm för SMART HLR eller användarinställningen. 

• DI-HLR – Efter ett DI-beslut (defibrillera inte), tillhandahåller FR3 en 
patientomvårdnadsperiod med en alternativknapp för HLR eller, om DI-HLR 
har ställts till PÅ, ett DI-HLR-protokoll.

Vart och ett av de tre protokollen kan också konfigureras separat för vuxen och 
barn/spädbarn. Sammanlagt finns det sex olika HLR-protokoll.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Testa 
elektroder

• på
* av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) test av 
förekomst av föranslutna elektroder under 
varje självtest.

Testa 
datakort

• på
* av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) test av 
förekomst av ett installerat datakort under 
varje självtest.

* Standardserien för defibrilleringar för FR3 är en defibrillering.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 6-4
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HLR-PROTOKOLLPARAMETRAR

HLR-protokollparametrar för FR3 är antingen allmänna eller specifika. Allmänna 
HLR-parametrar gäller samtliga HLR-protokoll. Specifika HLR-parametrar 
tillämpas separat på varje HLR-protokoll. 

I följande tabeller visas tillgängliga inställningar, standardinställningar och en 
beskrivning av alla allmänna och specifika HLR-protokollparametrar. 
Standardinställningar är märkta med asterisk (*).

ALLMÄNNA HLR-PARAMETRAR

Om inget annat anges gäller de här parametrarna alla HLR-protokoll för vuxna 
och barn/spädbarn (Grundläggande HLR, HLR först och DI-HLR) som startats av 
FR3. Om du ändrar en allmän HLR-parameterinställning så tillämpas ändringen på 
alla HLR-protokoll. 

OBS! HLR-protokoll är tidbaserade och använder inställningen av 
HLR-varaktighet.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Metronom • på
* av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) ljudslag 
för HLR-kompressioner.
OBS! Ljudslag från metronom (om aktiverat) 
döljer ljud från omgivningen under HLR i 
inspelade data.

HLR först * av
• SMART HLR 

Auto1
• SMART HLR 

Auto2
• Användare

Ställer in om FR3 ska tillhandahålla ett 
intervall för HLR före defibrillering i den 
första rytmanalysen vid ett användnings-
tillfälle.

För mer information om inställningar, 
urvalskriterier och enhetsdrift för den här 
parametern, se Bilaga D, ”SMART HLR”.
OBS! Alternativknappen Analysera är alltid 
tillgänglig i alla HLR först-protokoll. Tryck på 
knappen för att börja FR3-analys av hjärtrytmen.

Alternativ-
knappen 
HLR

• på
* av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) 
möjligheten att starta ett grundläggande 
HLR-protokoll genom att trycka på den 
speciella alternativknappen på FR3-front-
panelen när den är aktiv under rytmanalys 
eller en defibrilleringsrelaterad sekvens.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 6-5
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PROTOKOLLSPECIFIK HLR-PARAMETER

Parametern HLR-varaktighet kan konfigureras separat för varje HLR-protokoll för 
vuxen och barn/spädbarn.

Altern.-
knappen
Analysera

• på
* av

Aktiverar (PÅ) eller inaktiverar (AV) 
möjligheten att avbryta ett HLR-protokoll, en 
DI-övervakning eller patientomvårdnadsperiod 
och fortsätta rytmanalys, genom att trycka 
ner den speciella alternativknappen på 
FR3-frontpanelen.

DI-åtgärd * DI-HLR
• DI-övervakning

Ställer in tillgängligt beteende för FR3 under 
patientomvårdnadsperioden som följer 
efter varje beslut om DI (defibrillera inte). 
Under den perioden kan utryckningspersonalen 
utföra HLR eller på något annat sätt ta hand 
om patienten efter behov.

För mer information om inställningar, 
urvalskriterier och enhetsdrift för den här 
parametern, se Bilaga E, ”DI-åtgärd”.
OBS! När FR3 är inställd på DI-HLR aktiveras 
konfigurationen av DI-HLR-vägledning för 
användning under patientomvårdnadsperioden. 
Inställningarna för DI, HLR-vägledning är 
ALLTID och ANVÄNDARE.

DI-HLR-
vägledning

• användare
* alltid

När DI-HLR är inställt kan DI-HLR-väg-
ledning väljas efter ett DI-beslut, antingen 
efter användarens godtycke (ANVÄNDARE) 
eller ALLTID. För mer information om 
inställningar, urvalskriterier och enhetsdrift 
för den här parametern, se Bilaga E, ”DI-
åtgärd”.

Meddel.-
frekv. vid 
DI-överv. 
(minuter) 

* 1,0
• 2,0
• 3,0
• oändligt

Ställer in frekvensen för patientvårdsmedde-
landen som ges av FR3 under övervakning, 
endast när DI-åtgärd är inställd på 
övervakning.
OBS! Val av OÄNDLIGT betyder att meddelanden 
inte upprepas under bakgrundsövervakning.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Tid för
basal. HLR, 
vuxna 
(minuter) 

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Anger längden på HLR-protokollet för 
grundläggande HLR för vuxna .

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING
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DEFIBRILLERINGSPARAMETRAR

Parametrarna styr antalet defibrilleringar och tiden mellan defibrilleringarna i en 
defibrilleringsserie. FR3 använder en bifasisk vågform för defibrillering. Nivån för 
defibrilleringsbehandling kan inte konfigureras. När du sätter in tillvalet nyckel för 
barn och spädbarn i FR3 reducerar den automatiskt behandlingsdosen till en nivå 
som är lämpad för spädbarn och barn.

Tid för 
HLR först, 
vuxna 
(minuter)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Anger längden på HLR-protokollet ”HLR 
först” för vuxna .

Tid för
 DI-HLR, 
vuxna
(minuter)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Anger längden för patientomvårdnads-
perioden för DI-HLR-protokollet för vuxna.

Tid f. basal. 
HLR, barn 
och spädbarn
(minuter)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Anger längden på HLR-protokollet för 
grundläggande HLR för barn och spädbarn .

Tid för HLR 
först, barn 
och spädbarn 
(minuter)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Anger längden på HLR-protokollet ”HLR 
först” för barn och spädbarn .

Tid för 
DI-HLR, barn 
och spädbarn
(minuter)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Anger längden för patientomvårdnadsperioden 
eller DI-HLR-protokollet för barn och 
spädbarn.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING
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PARAMETRAR I AVANCERAT LÄGE

Det avancerade läget ska endast användas av behöriga operatörer. När det 
avancerade läget är inställt på PÅ tillåter det manuell åsidosättning av vissa FR3-
funktioner och konfigurering av meddelandefrekvensen. För anvisningar om hur 
du använder det avancerade läget, se Bilaga F, ”Avancerat läge”.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Defibrilleringsserie
(antal defibril-
leringar per 
omgång)

* 1
• 2
• 3
• 4

Ställer in hur många defibrilleringar 
som måste avges i en serie innan FR3 
automatiskt gör avbrott för 
Grundläggande HLR.

En ny defibrilleringsserie börjar när en 
defibrillering avges:

• när FR3 har slagits på eller

• när något HLR-protokoll är avslutat eller

• om tiden sedan föregående defibrillering 
överskrider inställt Shock Series 
Interval (när inställningen för 
defibrilleringsserie är mer än ett).

Defibrillerings-
serieintervall 
(minuter)

* 1,0
• 2,0
• oändligt

Ställer in det tidsintervall som används 
för att bestämma om en avgiven 
defibrillering ska räknas in i den aktuella 
defibrilleringsserien. Parametern 
tillämpas endast om inställningen för
Defibrilleringsserie är högre än 1.

OBS! Om Oändligt väljs innebär det att 
defibrilleringsprotokollet inte kommer att 
avbrytas förrän det konfigurerade antalet 
defibrilleringar per omgång (defibrillerings-
serie) har avgivits.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Använda 
avancerat läge

• analys
• ladda
* av

Aktiverar (ANALYS och LADDA) eller 
inaktiverar (AV) det avancerade läget.

ANALYS – FR3 möjliggör användarinitierad 
rytmanalys när det avancerade läget är 
aktivt, genom att alternativknappen 
ANALYSERA trycks in.

LADDA – FR3 möjliggör användarinitierad 
rytmanalys samt laddning, defibrillering och 
urladdning när det avancerade läget är 
aktivt, genom att alternativknappen LADDA 
UPP trycks in.
OBS! Inställningen LADDA är endast tillgänglig 
på FR3 ECG-modellen.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 6-8
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VISA KONFIGURATION

Du kan visa den aktuella konfigurationen för FR3 när som helst. Om FR3 är i 
standbyläge startar du med steg 1 nedan. Om du nyss har slutfört en ny konfiguration 
visar FR3 automatiskt skärmen KONFIGURATION. Gå då till steg 4 nedan.

Om du vill visa FR3-konfigurationen gör du följande:

1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.†

3. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen  för 
att gå till KONFIGURATION. Du väljer 
sedan KONFIGURATION genom att 
trycka på alternativknappen .

Meddel.frekv. 
vid DI-överv.
(minuter)

* 0,5
• 1,0
• 2,0

Ställer in frekvensen för patientvårds-
meddelanden som ges av FR3 när Använda 
avancerat läge är inställt på ANALYS eller 
LADDA.

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

† Alternativet för trådlös dataöverföring visas inte på skärmen förrän tillvalet sändare-mottagare för 
trådlös Bluetooth-teknik har installerats på FR3.

PARAMETER INSTÄLLNINGAR BESKRIVNING

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Systeminformation

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

#:##:####
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4. Tryck på alternativknappen  på 
skärmen KONFIGURATION för att 
gå till VISA KONFIGURATION Tryck 
sedan på alternativknappen  om du 
vill välja det.

5. FR3 visar hela den aktuella 
konfigurationen på flera skärmar. Tryck 
på alternativknappen  om 
du vill flytta till de följande skärmarna, 
en i taget. Om du vill gå tillbaka till 
föregående skärm trycker du på 
alternativknappen . Om du vill avsluta 
trycker du på alternativknappen  för 
att välja det markerade kommandot 
TILLBAKA på vilken skärm som helst. 

OBS! Om en parameter inte är aktiv kommer enhetskonfigurationen att visas 
med ”–” enligt inställning.

ÄNDRA KONFIGURATION

VIKTIGT! Ändring av fabriksgjorda FR3-standardinställningar kan påverka 
funktionen och bör utföras endast efter godkännande av den medicinskt 
ansvariga. Ändringar i apparatens funktion som beror på ändrade standard-
inställningar bör tas upp speciellt vid användarutbildningen.

Som framgår av tabellen på sidan 6-1 behöver du följande om du vill ändra 
standardkonfigurationen på FR3:

• programmet HeartStart Configure, tillgängligt separat, installerat på en dator, 
och ett tomt FR3-datakort eller FR3-språkkort som installerats på datorn 
eller i en USB-läsare för språkkort (tillval) som är ansluten till datorn, ELLER

• programmet HeartStart Configure, tillgängligt separat, installerat på en dator 
med funktioner för Bluetooth-serieportsprofil, och en sändare-mottagare för 
trådlös Bluetooth-teknik installerad på FR3.*

* Du kan inte ändra språk för FR3 via en trådlös anslutning. Konfigurationshämtning med en 
trådlös sändare-mottagare stödjer inte ändring av språk. Se ”Ändra FR3-språk” på sidan 6-16 för 
mer information om hur du ändrar språk.

Konfiguration

Tillbaka

Läs in ny konfiguration

Spara konfiguration till datakort

Datum och tid

Visa konfiguration

Visa konfiguration

Tillbaka

Huvudspråk

Option för andra språk

Volym

EKG-skärm

Spela in ljud

Trådlös PIN

Svenska

Av

Hög

På

Av

****

Sidan 1/#
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OBS! Om du planerar att ändra FR3-språk rekommenderar Philips att du 
ändrar språket innan du ändrar konfigurationen. Du kan inte använda 
datakortet för språkändringar. 

ANVÄNDA HEARTSTART CONFIGURE OCH ETT FR3-DATAKORT

OBS! Du kan inte byta språk eller 
aktivera tvåspråkighet på FR3-
enheten med hjälp av ett FR3-
datakort och alternativet LÄS IN NY 
KONFIGURATION. Du måste 
använda FR3-språkkort för språk-
ändringar. Om FR3 detekterar nya 
språkinställningar i konfigurationsfilen 
på ett datakort ignoreras dessa filer 
och en skärm med texten SPRÅK 
OFÖRÄNDRAT visas när de nya inställningarna lästs in. Se ”Ändra FR3-
språk” på sidan 6-16 för anvisningar.

Gör på följande sätt om du vill ändra konfigurationen med hjälp av en dator med 
HeartStart Configure-programvaran och ett FR3-datakort:

1. Starta programmet HeartStart Configure.

2. Sätt in ett tomt FR3-datakort i datakortsplatsen på datorn eller i USB-
datakortläsaren (tillval) ansluten till datorn.

3. Följ instruktionerna som medföljer HeartStart Configure för att ställa in 
önskade konfigurationsvärden. Mer information finns i användarhandboken till 
HeartStart Configure som medföljer programmet.

4. I HeartStart Configure skriver du den reviderade konfigurationen på datakortet.

5. Ta bort datakortet från datorn eller från USB-datakortläsaren.

6. Ta ut batteriet ur FR3 och sätt in datakortet i datakortplatsen längst ned i 
batterifacket. Se ”Installera tillvalet FR3-datakort” på sidan 2-2 för anvisningar.

7. Sätt tillbaka batteriet.

Språk oförändrat
Se Anvisningar för administratörer

Serienummer

Programversion

C##X-#####

PR#.#
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8. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

9. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.

10. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen  för 
att gå till KONFIGURATION. Du väljer 
sedan KONFIGURATION genom att 
trycka på alternativknappen .†

11. På skärmen KONFIGURATION 
trycker du på alternativknappen  för att 
gå till LÄS IN NY KONFIGURATION. 
Du väljer sedan KONFIGURATION 
genom att trycka på alternativknappen .

12. FR3 läser automatiskt in 
konfigurationsfilen från det 
installerade datakortet.

13. När den nya konfigurationen är inläst 
visar FR3 meddelandet 
KONFIGURATION SLUTFÖRD. 
Efter 10 sekunder visas skärmen 
KONFIGURATION på FR3.

14. Efter att en ny inställning lästs in 
väljer du kommandot TILLBAKA för 
att återgå till skärmen 
KONFIGURATION. Tryck på alternativknappen  om du vill bläddra till 
VISA KONFIGURATION. Tryck sedan på alternativknappen  för att välja 
det. Granska det som visas på skärmen VISA KONFIGURATION och 
bekräfta att de ändringar som du har gjort sparats.

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

† Alternativet för trådlös dataöverföring visas inte på skärmen förrän tillvalet sändare-mottagare för 
trådlös Bluetooth-teknik har installerats på FR3.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Systeminformation

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

#:##:####

Konfiguration

Tillbaka

Visa konfiguration

Spara konfiguration till datakort

Datum och tid

Läs in ny konfiguration

Läs in ny konfiguration

Tillbaka

Konfiguration slutförd
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Om ett fel uppstår under inläsning visar FR3 ett meddelande om 
KONFIGURATIONSFEL.

ANVÄNDA HEARTSTART CONFIGURE OCH TRÅDLÖS ÖVERFÖRING

OBS! Du kan inte ändra språk för FR3 via en trådlös anslutning. 
Konfigurationshämtning med en trådlös sändare-mottagare stödjer inte 
ändring av huvudspråk, aktivering/inaktivering av det tvåspråkiga alternativet 
eller ändring av ett konfigurerat andraspråk. Se ”Ändra FR3-språk” på 
sidan 6-16 för mer information om hur du ändrar språk.

Om du vill ändra FR3-konfiguration med en dator som kör HeartStart Configure-
programvara och trådlös överföring ska du göra på följande sätt:

1. På en dator som stödjer Bluetooth-serieportsprofil startar du programmet 
HeartStart Configure.

2. Följ instruktionerna som medföljer HeartStart Configure för att ställa in 
önskade konfigurationsvärden. Mer information finns i användarhandboken till 
HeartStart Configure som medföljer programmet.

OBS! Med HeartStart Configure kan du använda samma datum och tid i FR3 
som i datorn. 

3. Kontrollera att en sändare-mottagare för trådlös Bluetooth-teknik är installerad 
på FR3. Se ”Installera tillvalet sändare-mottagare för trådlös Bluetooth-teknik” 
på sidan 2-3 för anvisningar om installation.

4. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen för att visa statusskärmen.

5. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker du på 
alternativknappen ADMINISTRATION 
för att komma till skärmen 
ADMINISTRATION.

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av
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6. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen  för att 
gå till TRÅDLÖS DATAÖVERFÖRING 
och väljer det alternativet genom att 
trycka på alternativknappen . 

OBS! Om du inte ser alternativet för 
trådlös överföring på skärmen ska du 
kontrollera att tillvalet sändare-
mottagare för trådlös Bluetooth-teknik 
har installerats på FR3.

7. Skärmen TRÅDLÖS 
DATAÖVERFÖRING visar 
meddelandet KLAR FÖR 
DATAÖVERFÖRING och 
alternativknappen . Med hjälp av 
den här skärmen kan en ny 
konfiguration skickas till FR3 från en 
dator med installerad HeartStart 
Configure-programvara och en 
Bluetooth-serieportsprofil.* Om du vill stänga skärmen ska du trycka på 
alternativknappen för att återgå till skärmen ADMINISTRATION.

8. Starta HeartStart Configure-programmet och följ anvisningarna för att skicka 
den nya konfigurationen till FR3.

9. När överföringen har slutförts 
visar skärmen meddelandet 
KONFIGURATION SLUTFÖRD.

10. Tryck på alternativet  om du vill välja 
kommandot TILLBAKA, stänga skärmen 
TRÅDLÖS DATAÖVERFÖRING och gå 
tillbaka till skärmen ADMINISTRATION.

11. Om du inte har några fler uppgifter att 
utföra i ADMINISTRATION ska du trycka på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att visa statusskärmen. Defibrillatorn stängs av och ställs i standbyläge.

Om ett fel uppstår under överföring visar Configure ett felmeddelande.

* Om FR3-anslutningen inte visas på datorn använder du HeartStart Configure-programvaran 
tillsammans med ett FR3-datakort för att återställa Bluetooth-PIN-koden och återställa 
Bluetooth-funktionen.

Systeminformation

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

Trådlös dataöverföring

#:##:####

Trådlös dataöverföring

Klar för dataöverföring

Tillbaka

Läs in ny konfiguration

Tillbaka

Konfiguration slutförd
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SPARA KONFIGURATIONEN TILL ETT FR3-DATAKORT

Om du vill spara den aktuella FR3-konfigurationen på ett FR3-datakort gör du 
följande:

1. Om du inte redan har ett FR3-datakort installerat i defibrillatorn tar du ut 
batteriet från batterifacket på baksidan av FR3 och installerar datakortet i den 
märkta datakortplatsen. För anvisningar för datakortinstallation, se ”Installera 
tillvalet FR3-datakort” på sidan 2-2. Sätt tillbaka batteriet.

2. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

3. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.

4. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen  
för att gå till KONFIGURATION och 
väljer det genom att trycka på 
alternativknappen .

5. På skärmen KONFIGURATION 
trycker du på alternativknappen  för 
att gå till SPARA KONFIGURATION 
TILL DATAKORT och väljer det genom 
att trycka på alternativknappen . 
FR3 sparar automatiskt den aktuella 
konfigurationen på det installerade 
datakortet.

6. När sparandet har slutförts visas 
meddelandet KONFIGURATION SLUTFÖRD på FR3-skärmen. Efter 10 sekunder 
visas skärmen KONFIGURATION på FR3.

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Systeminformation

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

#:##:####

Konfiguration

Tillbaka

Datum och tid

Visa konfiguration

Läs in ny konfiguration

Spara konfiguration till datakort
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OBS! Konfigurationsfilen som sparas på datakortet vid den här processen kan 
inte användas till att konfigurera någon annan FR3-enhet. HeartStart 
Configure-programvaran kan dock använda dessa data för att skapa en 
konfigurationsfil på ett annat FR3-datakort som kan användas till att 
konfigurera flera FR3-enheter.

ÄNDRA FR3-SPRÅK

FR3 kan konfigureras till vilket språk som helst som finns på FR3-språkkortet. 
Därtill kan användaren välja ett andraspråk på FR3 om det tvåspråkiga alternativet 
är aktiverat.

Som framgår av tabellen på sidan 6-1 kan FR3-språkkortet användas på tre sätt:

1. Endast för att ändra det standardinställda huvudspråket för FR3.

2. För att tillsammans med HeartStart Configure aktivera alternativet för andraspråk 
och välja ytterligare ett språk.

3. För att tillsammans med HeartStart Configure göra ändringar av andra 
konfigurationsinställningar för FR3. Se ”Aktivera alternativet för andraspråk 
och/eller ändra andra konfigurationsinställningar” på sidan 6-18.

OBS! Ändringar av språk påverkar inte andra konfigurerade inställningar. 

ÄNDRA ENDAST HUVUDSPRÅK

Huvudspråket är det språk som FR3 automatiskt använder för röst- och 
textmeddelanden. FR3 använder FR3-kortet för att identifiera tillgängliga språk. 
Gör följande för att ändra huvudspråk:

INSTALLERA SPRÅKKORTET

1. Ta ut batteriet ur FR3 och ta ut datakortet, om 
ett sådant finns. När du vill ta bort datakortet 
tar du tag i den utstickande änden av kortet, 
trycker bort fästklämman från kortet och drar 
ut det. Se illustration på sidan 6-18.
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2. Sätt in FR3-språkkortet i datakortsplatsen 
längst ned i batterifacket. En etikett på fackets 
botten visar åt vilket håll datakortet ska skjutas in. 
En fästklämma håller kvar kortet på kortplatsen. 
Fliken på datakortet fungerar som en visuell 
påminnelse om att ett kort är installerat och är en 
hjälp när du vill ta ut datakortet.

3. Sätt tillbaka batteriet medan du håller ned höger 
alternativknapp. Håll knappen nedtryckt tills 
skärmen för språkval visas.

VÄLJA ETT NYTT HUVUDSPRÅK

1. På skärmen visas en lista över 
språkalternativ. Det kan finnas en 
eller flera språkskärmar.

2. Gå till det språk du vill använda genom 
att trycka ned alternativknappen  och 
tryck sedan på alternativknappen  för 
att välja det. (Om inget val görs inom 
60 sekunder stängs FR3 av.) 

3. Den nya språkfilen läses in automatiskt. FR3 visar en skärm med språknamnet 
och en förloppsindikator för hämtningen. Under installering av språk går det 
inte att stänga av FR3. (Om installationen av det nya språket inte lyckas går 
FR3 tillbaka till det standardinställda huvudspråket och visar en skärm med 
meddelande om installationsfel.)

4. När språket har lästs in används det nya 
språket i FR3 och en skärm visas med 
ett meddelande om att installationen är 
färdig och med en påminnelse om att 
ta ut språkkortet.

US English

UK English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Ta bort språkkort

Serienummer

Programversion

C##X-#####

PR#.#

Konfigurationen är slutförd
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TA UR SPRÅKKORTET

1. Nu tar du ut batteriet och FR3-
språkkortet. Det gör att enheten stängs 
av. Förvara språkkortet på en säker 
plats för framtida användning eller 
referens.

OBS! När du vill ta ut språkkortet tar 
du tag i den utstickande fliken på kortet, 
trycker bort fästklämman från kortet 
och drar ut det.

2. Sätt i ett FR3-datakort, om så önskas, 
på datakortets plats och installera 
batteriet igen. Så snart batteriet är isatt 
kör systemet ett omfattande 
användarinitierat självtest. Tryck på 
knapparna när du ombeds göra detta, 
annars kan testet misslyckas. Se ”Användarinitierat test” på sidan 4-7 för 
anvisningar. 

3. När testet är klart visas resultaten och sedan huvudmenyn Administration i 
FR3. Om klockan inte redan är inställd får du en påminnelse om att göra 
detta. Se ”Ställa in datum och tid” på sidan 2-5 för anvisningar. Enheten slås av 
automatiskt efter några minuter.

OBS! Om du ändrar förstaspråk eller väljer ett andraspråk för tvåspråkig drift 
rekommenderar Philips att du märker den gröna PÅ/AV-knappen på FR3 med 
rätt språkdekal(er) från uppsättningen som medföljer språkkortet.

AKTIVERA ALTERNATIVET FÖR ANDRASPRÅK OCH/ELLER ÄNDRA 
ANDRA KONFIGURATIONSINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra förstaspråk och aktivera det tvåspråkiga alternativet, välja ett 
andraspråk för tvåspråkig drift och göra ändra ändringar i konfigurationen av FR3, 
under vägledning av den medicinskt ansvariga. För de här ändringarna behövs 
både språkkortet och programvaran HeartStart Configure, som kan beställas 
separat. HeartStart Configure använder FR3-språkkortet för att identifiera 
tillgängliga språk och ger anvisningar om hur konfigurationsinställningarna ska 
ändras. Gör på följande sätt för att ändra konfigurationsinställningarna:

1. Installera programvaran HeartStart Configure på en dator.

2. Starta programmet HeartStart Configure.

Språkkortsflik

Fästklämma

Batterifack
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER 6-18



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

3. Sätt in ett tomt FR3-språkkort i datakortplatsen på datorn eller i USB-
datakortläsaren (tillval som kan beställas separat från Philips) ansluten till datorn.

4. Följ anvisningarna som HeartStart Configure ger. Om du vill ändra huvudspråket 
för FR3 ska du välja nytt huvudspråk från listan med språk som visas på datorn. 

5. Följ anvisningarna för att aktivera det tvåspråkiga alternativet, om så önskas, 
och välja andraspråk.

6. Följ anvisningarna för att göra ändringar av ytterligare konfigurationsinställningar, 
om så önskas.

7. Följ anvisningarna för att spara den reviderade konfigurationen på datorn och 
skriva den sparade konfigurationen på FR3-språkkortet.

8. Ta bort språkkortet från datorn eller från USB-datakortsläsaren.

LÄSA IN DEN NYA KONFIGURATIONEN MED SPRÅKKORTET

1. Installera språkkortet i FR3 på det sätt som beskrivs på sidan 6-16. Sätt 
tillbaka batteriet medan du håller ned höger alternativknapp.

2. Ändringarna av språk och ny konfiguration läses automatiskt in på FR3. 
Under inläsning av språk går det inte att stänga av FR3. 

3. När det nya språket har lästs in visas en skärm på FR3 i fem minuter med ett 
meddelande om att installationen är färdig och med en påminnelse om att ta 
ut språkkortet. (Om ett fel uppstår under inläsning visar FR3 ett meddelande 
om KONFIGURATIONSFEL på standardspråket.)

4. Följ anvisningarna för att ta ur språkkortet på det sätt beskrivs på sidan 6-18. 
Sätt i ett FR3-datakort, om så önskas, i datakortsfacket.

5. Sätt tillbaka batteriet.

6. FR3 kör automatiskt ett användarinitierat test. Tryck på knapparna när du 
ombeds göra detta, annars kan testet misslyckas. När du därefter slår på FR3 
kommer de nya konfigurationsinställningarna att användas.
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OBS! Om du ändrar förstaspråk eller väljer ett andraspråk för tvåspråkig drift 
rekommenderar Philips att du märker den gröna PÅ/AV-knappen på FR3 med 
rätt språkdekal(er) från uppsättningen som medföljer språkkortet. Dekalerna 
möjliggör ommärkning av huvudspråket och identifiering av andraspråk.

ENHETENS BETEENDE VID TVÅSPRÅKIG DRIFT

När FR3 konfigureras för tvåspråkig drift 
kan du välja mellan ett huvudspråk och 
ett andraspråk när FR3 är påslagen. Du 
uppmanas direkt välja antingen huvudspråket 
eller andraspråket genom att trycka på 
någon av alternativknapparna. Alternativen 
visas på respektive språk.

Om du väljer andraspråket meddelas 
språkvalet och sedan används det språket 
för all drift tills FR3 övergår i standbyläge. Om du inte väljer andraspråket inom 
10 sekunder fortsätter FR3 i driftsläget för huvudspråket.

Du måste välja antingen huvud- eller andraspråk varje gång du slår på FR3 för 
användning.

När du väljer ett språk visas en skärm på 
FR3 där språkvalet bekräftas. 

Obs! Om du av misstag väljer fel språk 
tar du ur batteriet. Sätt tillbaka 
batteriet medan du håller ned höger 
alternativknapp. Håll knappen nedtryckt 
tills språkvalsskärmen visas. Välj då ett 
nytt språk.

EnglishSvenska

English
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7 DATAHANTERING

Defibrillatorn HeartStart FR3 har utformats för att det ska vara enkelt att hantera 
falldata. Den senast använda informationen sparas automatiskt i internminnet på 
FR3. Du kan granska data på FR3-skärmen. Observera att sådana data skrivs över 
nästa gång FR3 används.

Du kan, om så krävs, spara mer detaljerade data på ett FR3-datakort*. Du kan 
använda datahanteringsprogrammet HeartStart Event Review på en dator som 
tillval för att spara och granska detaljerad registreringsinformation från ett FR3-
datakort. För information om hur du beställer lämpligt program från HeartStart 
Event Review-programvarupaketet för datahantering kan du gå till 
www.philips.com/EventReview eller se Bilaga A, ”Tillbehör”.

REGISTRERADE FALLDATA

FR3 har två sätt på vilket information om ett akutfall kan registreras så att den 
kan granskas efter fallet: sammanfattningsdata om den senaste användningen i 
internminnet och detaljerade data på tillvalet FR3-datakort.

OBS! Du måste stänga av FR3 innan du tar ur batteriet under 
patientanvändning, annars kan vissa data från aktuellt användningstillfälle 
försvinna. Data från tidigare användningstillfällen finns kvar på datakortet.

SENAST ANVÄNDA DATA REGISTRERADE I INTERNMINNET

FR3 registrerar automatiskt sammanfattande data för ett fall i internminnet under 
drift. I dessa data ingår:

• Fallets varaktighet – Förfluten tid för det registrerade fallet från påslagning av 
FR3, i timmar (om det är tillämpligt), minuter och sekunder (h:mm:ss).

• Avgivna defibrilleringar – det totala antalet defibrilleringar som har avgivits 
under det registrerade fallet.

• Tid till första defib. – Förfluten tid fram till första defibrilleringen från 
påslagning av FR3, i timmar (i förekommande fall), minuter och sekunder 
(h:mm:ss).

* Datakort som ej är från Philips kanske inte fungerar som de ska med FR3.
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• Primärt EKG – Primärt EKG visas i upp till 15 sekunder efter det att 
elektroderna applicerats på patienten. *

DATA REGISTRERADE PÅ ETT FR3-DATAKORT

Du kan spara flera timmars detaljerade data från ett fall på ett FR3-datakort.

Om du vill ta bort eller ersätta ett FR3-datakort efter användning tar du ut 
batteriet ur FR3 för att komma åt datakortsplatsen i botten av batterifacket. Ta ut 
datakortet och lämna det till behörig person inom organisationen. Sätt i ett tomt 
FR3-datakort och sätt tillbaka batteriet så att FR3 är klar att användas i en 
akutsituation. Du kan också överföra data trådlöst från kortet och sedan radera 
dem från kortet utan att ta ut datakortet, med hjälp av en dator utrustad med 
programvaran Event Review som finns som tillval. Information om vad som krävs 
finns i ”Trådlös DATA-överföring” på sidan 7-5.

Informationen på datakortet innefattar följande:

• EKG.† Registrerat patient-EKG från tiden då elektroderna applicerades på 
patienten fram till dess att FR3 stängdes av.

• Omfattande händelselogg. Registrering av patienthändelse i händelseföljd med 
tid som förflutit för varje händelse.

• Ljudinspelning, om FR3 har konfigurerats för detta.

OBS! FR3 ignorerar låsbrytaren på datakortets sida. FR3 skriver till ett 
datakort tills det är fullt. När kortet är fullt visas ett meddelande om detta 
vid avstängning. Installera ett tomt FR3-datakort före varje användningstillfälle 
för att undvika dataförlust.

GRANSKA FALLDATA

GRANSKA SENAST ANVÄNDA DATA I INTERNMINNET

Om du vill granska sammanfattad information på FR3-skärmen om det senaste 
fallet som är sparat i internminnet, gör du följande:

*  FR3 registrerar användningsdata varje gång enheten slås på. Om FR3 slagits på men elek-
troderna inte har applicerats kommer registrerade data inte att inbegripa någon EKG-registre-
ring.

† EKG-registrering och ljudinspelning startar inom sekunder från de första FR3-röstmed-
delandena. Det betyder att det första röstmeddelandet kanske inte registreras. Om elek-
troderna redan har placerats på patienten innan FR3 aktiveras, kan det hända att den första 
sekunden av EKG:t inte registreras.
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1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma 
till skärmen ADMINISTRATION.

3. FALLDATA är markerat. Observera att 
antalet defibrilleringar och den totala 
tiden för den senaste användningen 
visas. Tryck på alternativknappen  
för att välja skärmen FALLDATA.

4. Skärmen FALLDATA visar fallets 
varaktighet i timmar (i förekommande 
fall), minuter och sekunder (h:mm:ss), 
totalt antal avgivna defibrilleringar 
och förfluten tid fram till första 
defibrilleringen i timmar (i förekommande 
fall), minuter och sekunder (h:mm:ss) 
och tillhandahåller åtkomst till skärmen 
PRIMÄRT EKG.

5. Om du vill granska de första 
15 sekunderna av det primära EKG:t 
trycker du på alternativknappen  
för att gå till PRIMÄRT EKG och 
väljer det genom att trycka på 
alternativknappen.

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Trådlös dataöverföring

Systeminformation

Användarinitierat test

ADMINISTRATION

Konfiguration

Falldata

Falldata

Primärt EKG

Avgivna defibrilleringar

Tid till första defib.

#:##:##

#:##:##

##

Tillbaka

Fallets varaktighet

Falldata

Primärt EKG

Avgivna defibrilleringar

Tid till första defib.

#:##:##

#:##:##

##

Tillbaka

Fallets varaktighet
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6. Primärt EKG visas i 4-sekunderssegment 
på skärmar som visas efter varandra. 
Om du vill flytta till nästa EKG-skärm 
trycker du på alternativknappen . Om 
du vill flytta till föregående EKG-skärm 
trycker du på alternativknappen . 
Om du vill stänga skärmen ska du 
trycka på alternativknappen för att 
återgå till skärmen FALLDATA.

7. När du är klar med att granska data trycker du på alternativknappen  för 
att gå till föregående skärm och fortsätter tills du är tillbaka på skärmen 
FALLDATA.

8. Tryck på alternativknappen  och sedan alternativknappen  om du vill 
stänga skärmen och återgå till skärmen ADMINISTRATION. Om du inte har 
några ytterligare uppgifter att utföra på ADMINISTRATION trycker du på 
PÅ/AV-knappen så visas statusskärmen och defibrillatorn går in i standbyläge.

FR3 sparar sammanfattningsdata från den senaste användningen i internminnet 
tills FR3 används igen. 

GRANSKA DATA FRÅN ETT FR3-DATAKORT

Om ett FR3-datakort finns installerat när FR3 slås på registrerar FR3 automatiskt 
detaljerade falldata på kortet. 

Efter fallet kan du komma åt och granska informationen på datakortet på något av 
de två sätt som beskrivs nedan.

HÄMTNING FRÅN DATAKORT

Om du vill hämta detaljerade falldata direkt från FR3-datakortet till en dator med 
ett lämpligt HeartStart Event Review-program för datahantering installerat gör du 
följande:

OBS! Om inte datakortet raderas efter varje registrerad användning kan fler 
än ett fall registreras på kortet. När datakortet är fullt slutar FR3 registrera 
data på det.

1. Ta ut batteriet ur FR3 för att komma åt FR3-datakortet.

Tillbaka

Primärt EKG
Remsa X / X

00:00 - 00:04
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2. Ta ut datakortet från datakortsfacket i 
botten på batterifacket.

OBS! När du vill ta bort datakortet tar 
du tag i den utstickande änden av kortet, 
trycker bort fästklämman från kortet 
och drar ut det.

3. Sätt in datakortet i en dator som har ett 
lämpligt Event Review-program installerat 
eller i en USB-datakortsadapter som är 
ansluten till en dator med programmet.

4. Från datorns startmeny öppnar du 
programmet Event Review och följer 
instruktionerna för att hämta 
registrerade data.

5. Om du önskar kan du radera datakortet med hjälp av programmet Event 
Review så att det kan återanvändas i FR3. Philips rekommenderar att du 
säkerhetskopierar data och sedan raderar dem från datakortet efter varje fall, 
för att undvika förlorade eller skadade data.

6. Sätt i ett tomt FR3-datakort och sätt tillbaka batteriet så att FR3 är klar att 
användas i en akutsituation. 

TRÅDLÖS DATA-ÖVERFÖRING

Om du har tillvalet sändare-mottagare med trådlös Bluetooth-teknik installerat på 
FR3 behöver du inte ta bort FR3-datakortet för att överföra falldata. När 
sändaren-mottagaren för trådlös Bluetooth-teknik från Philips installerats på FR3 
kan modulen användas för att underlätta datautväxling mellan defibrillatorn och 
en ansluten masterenhet, t.ex. en dator med något av programmen HeartStart 
Event Review eller HeartStart Configure installerade. Med en FR3-enhet som 
aktiverats med Bluetooth-teknik kan du:

• skicka falldata

• skicka aktuella konfigurationsinställningar

• ta emot och uppdatera konfigurationsinställningar (dock ej språkinställningar)

• läsa in och ange datum och tid för FR3-enheten och synkronisera dessa med 
klockan i datorn som har något av programmen HeartStart Configure eller 
HeartStart Event Review installerade.

När FR3 är i administrationsläge kan filerna på FR3-datakortet överföras trådlöst 
via sändare-mottagaren till vilken enhet som helst i närheten som har funktioner 

Datakortsflik

Fästklämma

Batterifack
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för Bluetooth-FTP (File Transfer Profile). Vissa versioner av programmet Event 
Review krävs för att visa dessa data.

Om du vill överföra information trådlöst 
från datakortet gör du följande:

1. Tryck på den gröna PÅ/AV-knappen för 
att slå på FR3. När röstmeddelandena 
startar ska du trycka på knappen igen 
för att visa statusskärmen.

2. Innan förloppsindikatorn på 
statusskärmen fylls* trycker 
du på alternativknappen 
ADMINISTRATION för att komma till skärmen ADMINISTRATION.

3. På skärmen ADMINISTRATION 
trycker du på alternativknappen  för att 
gå till TRÅDLÖS DATAÖVERFÖRING 
och väljer det alternativet genom att 
trycka på alternativknappen .

4. Skärmen TRÅDLÖS 
DATAÖVERFÖRING visar 
meddelandet KLAR FÖR 
DATAÖVERFÖRING och 
alternativknappen . Via den här 
skärmen kan FR3 kommunicera med 
trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill 
stänga skärmen trycker du på 
alternativknappen för att återgå till 
skärmen ADMINISTRATION.†

5. Om du använder en dator som har ett HeartStart Event Review-program 
installerat öppnar du programmet och följer instruktionerna för trådlös 
hämtning av data från FR3. Annars ska du använda programvaran som finns på 
den trådlösa Bluetooth-enheten för att hitta och koppla den till FR3 med hjälp 
av den konfigurerade PIN-koden för Bluetooth. (Se informationen om trådlös 
PIN-kod under ”Parametrar för enhetens drift” på sidan 6-2.) Använd sedan 

* Om du inte gör något val medan statusskärmen visas slås FR3 av och går in i standbyläge, klar att 
användas.

† Om det inte finns någon Bluetooth-aktivitet under tio (10) minuter återgår FR3 till skärmen 
ADMINISTRATION. Om du vill återgå till aktiviteten väljer du TRÅDLÖS DATAÖVERFÖRING 
igen.

Tryck på PÅ-knapp för patientanvändning

Administration AV

Batteri

Datakort Bra

Bra

Stänger av

Systeminformation

Användarinitierat test

Falldata

ADMINISTRATION

Konfiguration

Trådlös dataöverföring

#:##:####

Trådlös dataöverföring

Klar för dataöverföring

Tillbaka
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funktionen Bluetooth-FTP (File Transfer Profile) på enheten för att överföra 
filen.

6. FR3-skärmen visar meddelandet ÖVERFÖRING PÅGÅR under dataöverföring 
till Event Review. 

7. När överföringen har slutförts visas 
meddelandet DATAÖVERFÖRING 
KLAR på skärmen.*

8. Tryck på alternativknappen  om du 
vill välja kommandot TILLBAKA och 
gå till skärmen KLAR FÖR 
DATAÖVERFÖRING.

9. Om du inte har några fler uppgifter 
att utföra på skärmen TRÅDLÖS DATAÖVERFÖRING ska du trycka på 
alternativknappen  för att visa skärmen ADMINISTRATION. Du kan sedan 
trycka på knappen PÅ/AV på skärmen ADMINISTRATION och sätta 
defibrillatorn i standbyläge.

OBS! Ovanstående procedur kan användas för att visa och kopiera filer på 
FR3-datakortet med vilken enhet och programvara som helst som har 
funktioner för trådlös Bluetooth-FTP-teknik. För att förhindra att patientdata 
raderas oavsiktligt kan datakortets händelsefiler dock endast raderas trådlöst 
med hjälp av Event Review-programmet. Nya falldata registreras på kortet 
tills det är fullt. Om du vill vara säker på att det finns tillräckligt med utrymme 
för att kunna registrera ett helt fall använder du HeartStart Event Review-
programmet för datahantering till att överföra data till en dator och rensar 
datakortet för återanvändning, eller byter ut det mot ett nytt kort så snart 
som möjligt efter ett fall.

* Överföringshastigheten för patientdatafiler som innehåller ljudinspelningar är cirka 14 sekunder 
per ljudinspelningsminut.

Trådlös dataöverföring

Tillbaka

Dataöverföring klar
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A TILLBEHÖR

LISTA ÖVER TILLBEHÖR

Följande tillbehör* till HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) kan köpas separat från 
Philips:

• FR3-batteri för kliniskt bruk (reservbatteri rekommenderas) 
[REF: 989803150161]

• Defibrillatorelektroder (reservelektroder rekommenderas)
— HeartStart SMART-elektroder III, 1 sats [REF: 989803149981]
— HeartStart SMART-elektroder III, 5 satser [REF: 989803149991]
— HeartStart DP, defibrillatorelektroder för vuxna, 1 sats [REF: 989803158211]†

— HeartStart DP, defibrillatorelektroder för vuxna, 5 satser [REF: 989803158221]†

— HeartStart SMART-elektroder II, 1 sats [REF: 989803139261] 

• FR3-nyckel för barn och spädbarn med anslutningskabel och etiketter 
[REF: 989803150031]

• Bärväskor‡ och relaterade artiklar
— Hård FR3-systemväska med insatser i överdel och botten samt elektrodskydd 

[REF: 989803149971]; rymmer reservelektroder, reservbatteri nyckel för barn 
och spädbarn samt utryckningssats

— Botteninsats för hård FR3-systemväska 989803149971 med 
elektrodskydd och [REF: 989803150211]

— Mjuk FR3-systemväska med elektrodskydd; rymmer reservelektroder, 
reservbatteri och nyckel för barn och spädbarn [REF: 989803150221]

— Liten mjuk FR3-bärväska med elektrodskydd; rymmer reservelektroder 
och nyckel för barn och spädbarn [REF: 989803173711]

— Säkerhetsförsegling för väska [REF: M3859A]
— Utbyteselektrodskydd för FR3 för HeartStart SMART-elektroder III 

[REF: 989803150011]

• FR3-datakort [REF: 989803150061]

• USB-datakortsläsare [REF: M3524A]

• FR3-språkkort och språketiketter [REF: 989803150101]

• Sändare-mottagare för trådlös Bluetooth-teknik [REF: 989803150081]

*  I USA krävs ordination för vissa tillbehör. Alla artiklar är inte tillgängliga över hela världen. Kon-
takta Philips om olika valbara tillbehörs tillgänglighet.

† De här elektroderna är avsedda för extern defibrillering, pacing, övervakning och elkonvertering. 
FR3 tillhandahåller endast defibrillering.

‡ Hård systemväska av märket Laerdal [REF: 989803157531], mjuk systemväska [REF: 989803162221] 
och liten mjuk bärväska [REF: 989803173721] finns också tillgängliga.
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• Skåp och monteringsfästen
— Vägghållare för defibrillator [REF: 989803170891]
— Defibrillatorskåp, delvis infällt [REF: PFE7023D]
— Defibrillatorskåp, väggmonteringsfäste [REF: PFE7024D]
— Defibrillatorskåp, grundmodell [REF: 989803136531]

• Utryckningssatser
— FR3-utryckningssats (hård väska som innehåller pocketmask, rakblad för 

engångsbruk, 2 par handskar, en sjukhussax och en absorberande torkduk) 
[REF: 989803150111]

— Utryckningssats (blixtlåsförsedd påse som innehåller pocketmask, ett 
rakblad för engångsbruk, två par handskar, en sjukhussax och en 
absorberande torkduk) [REF: 68-PCHAT]

• Programvara för datahantering och konfiguration
— HeartStart Event Review version 4.2* eller senare, licens för en dator 

[REF: M3834A] eller licens för en hel organisation [REF: 989803141811]
— HeartStart Event Review Pro version 4.2* eller senare, licens för en dator 

[REF: 861431 alternativ A01] eller licens för en hel organisation 
[REF: 861431 alternativ A03]

— HeartStart Event Review Pro, uppgradering för 4.2* eller senare,† licens 
för en dator [REF: 861436 alternativ A01] eller licens för en hel 
organisation [REF: 861436 alternativ A03]

— HeartStart Configure 3.0 eller senare [REF: 861438]
— HeartStart Data Messenger, version 4.2 eller senare, licens för en dator 

[REF: 989803143041 alternativ A01] eller licens för en hel organisation 
[REF: 989803143041 alternativ A03]

• Övning
— HeartStart FR3-övningspaket (laddningsbart FR3-övningsbatteri, ett par 

HeartStart övningselektroder III, anslutningskabel och extern dockadapter) 
[REF: 989803150191]

— Laddare till det laddningsbara FR3-övningsbatteriet 989803150191. 
Nätsladd ingår [REF: 861394]

— HeartStart-utbytesövningselektroder III [REF: 989803150181]
— Anslutningskabel för HeartStart-utbytesövningselektroder III 

989803150201[REF: ]
— AED-övningsdefibrillator 3 [REF: 861467]
— FR2-övningselektroder för vuxna‡ [REF: 07-10900]
— Elektrodplaceringsguide för vuxna [REF: M5090A] 
— Elektrodplaceringsguide för barn och spädbarn [REF: 989803139281] 
— Extern dockadapter, 5-pack [REF: M5089A] 

* Tillgänglig med funktioner för FR3 2011.
† Uppgradering av äldre HearStart Event Review Pro-program för att fungera med FR3.
‡ Föranslut inte dessa elektroder vid övning.
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VALDA TILLBEHÖRSBESKRIVNINGAR

FR3 HÅRD SYSTEMVÄSKA

Den robusta, hårda väskan utgör ett kompakt och praktiskt sätt att hålla ordning 
på FR3 och de viktigaste tillbehören. Därtill är väskan utformad så att när låset 
öppnas slås FR3 på automatiskt, vilket sparar tid i en akutsituation. FR3 behöver 
inte tas ut ur väskan när den används.

Botteninsatsen för väskan är också tillgänglig separat för att du ska kunna hålla ordning 
på FR3 och tillbehören i en väska som är anpassad efter dina behov. Där finns ett fack 
för defibrillatorn, ett elektrodskydd som innehåller föranslutna elektroder och 
möjliggör testning i samband med de regelbundna självtesten av FR3, samt 
förvaringsplats under hållaren för ett extrabatteri.

Väsköverdelen innehåller en knäppbar förvaring för tillvalstillbehör, t.ex. en väska 
för utryckningssats, en extra elektrodpåse och en nyckel för barn och spädbarn. 
Nyckeln för barn och spädbarn kan anslutas till väskan med en kabel för att vara 
tillgänglig vid behov.

OBS! Ytterligare två bärväskor finns: den mjuka FR3-systemväskan med 
elektrodskydd rymmer reservelektroder, reservbatteri och nyckel för barn 
och spädbarn, och den lilla mjuka FR3-bärväskan med elektrodskydd rymmer 
reservelektroder och nyckel för barn och spädbarn. Se sidan A-1.

HeartStart FR3-
defibrillator

FR3-utryckningssats 
(tillval)

extra elektroder 
(tillval)

FR3-nyckel för barn 
och spädbarn (tillval)

föranslutna HeartStart 
SMART-elektroder III i 

elektrodskydd

reservbatteri som 
tillval 
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NYCKEL FÖR BARN OCH SPÄDBARN

FR3-nyckeln för barn och spädbarn har ett speciellt rosa nallebjörnsformat huvud 
och en cylindrisk del som sätts in i FR3 vid behandling av plötsligt hjärtstopp på 
en person som väger under 25 kg eller är under 8 år. Till nyckeln för barn och 
spädbarn finns en anslutningskabel som kan träs genom nyckeln och sedan genom 
en skåra upptill i facket för nyckeln för barn och spädbarn i den övre delen av 
FR3-systemväskan, om så önskas. Anslutningskabeln är inte obligatorisk vid 
användning av nyckeln.

När nyckeln sitter på plats minskas automatiskt defibrilleringsbehandlingen som 
administreras av FR3 från vuxendos till en nivå som är bättre lämpad för små patienter 
samt implementerar de konfigurerade HLR-protokollen för barn och spädbarn.

SÄNDARE-MOTTAGARE FÖR TRÅDLÖS BLUETOOTH-TEKNIK 

När sändaren-mottagaren för trådlös Bluetooth-teknik installeras på FR3 kan den 
användas till att underlätta dataöverföring mellan defibrillatorn och en kopplad 
masterenhet, t.ex. en dator med programmen HeartStart Event Review Pro eller 
HeartStart Configure eller, med lämpligt program, en tredjeparts elektronisk 
patientvårdsrapport (ePCR) eller till att köra rapportsystem. Med trådlös 
Bluetooth-teknik över en serielänk går det att skicka händelsedata från FR3, ta 
emot och uppdatera enhetens konfigurationsinställningar, läsa och ställa in datum 
och tid för FR3-klockan för synkronisering med en annan klocka samt skicka 
aktuella konfigurationsinställningar.

FR3-SPRÅKKORT

Med FR3-språkkortet kan du ändra inställningar för huvudspråket på FR3 från det 
standardinställda språket. Det finns instruktioner tillsammans med språkkortet 
om hur det används.

FR3-språkkortet och programvaran HeartStart Configure, som är tillgängliga 
separat, krävs för att hämta ett andraspråk när det tvåspråkiga alternativet har 
aktiverats för FR3. Genom att det tvåspråkiga alternativet aktiveras kan 
utryckningspersonalen välja antingen huvudspråket eller det konfigurerade 
andraspråket direkt när FR3 har slagits på. Alla röst- och textmeddelanden på 
FR3 blir på det valda språket.

< 55lbs  /  25kg

Installera FR3-
språkkortet.
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FR3-ÖVNINGSPAKET

I FR3-övningspaketet ingår FR3-övningsbatteriet, en sats HeartStart-övningselektroder 
III, en anslutningskabel för HeartStart-övningselektroder III och en extern dockadapter. 
De här tillvalstillbehören för flergångsbruk är avsedda att användas med FR3-
defibrillatorn vid demonstrationer och övning. FR3-övningsbatteriet är laddningsbart 
endast tillsammans med batteriladdaren 861394. Utbytesövningselektroder kan 
beställas separat. Anslutningskabeln är avsedd att användas så länge den fungerar, 
en reservkabel kan beställas separat. Med övningspaketet kan du välja tre olika 
förinställda nödsituationer som har utformats för att hjälpa utryckningspersonal 
bekanta sig med användningen av FR3.

Övningsbatteri, 
övningselektroder och 

anslutningskabel.
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B ORDLISTA

Definitionerna för de termer som finns upptagna i denna ordlista gäller i samband 
med HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) och dess användning.

TERM INNEBÖRD

AED Automatisk extern defibrillator.

AED-läge FR3:s normala behandlingsläge där röst- och 
textmeddelanden handleder utryckningspersonalen 
genom stegen: applicera defibrillatorelektroderna, 
vänta på rytmanalys och vid behov avge en 
defibrillering. I detta läge utförs analys och 
övervakning av hjärtrytm, beslut om defibrillering 
och uppladdning för defibrilleringsavgivning 
automatiskt av FR3.

ALS Avancerad hjärt-lungräddning.

Alternativt språk Se ”Andraspråk”.

Alternativ för 
andraspråk

En funktion i FR3 som kan aktiveras så att 
användaren kan välja mellan två konfigurerade språk 
när enheten slås på för användning.

Alternativknapp En av tre knappar nedanför FR3-skärmen. Alla aktiva 
alternativknappar är märkta efter funktion på skärmen 
ovanför. 

Analys Se ”SMART-analys”.

Analys av hjärtrytm 
(med EKG)

Ett system som används av FR3 för att avgöra om 
patientens hjärtrytm är defibrillerbar – ventrikel-
flimmer (VF) eller vissa ventrikeltakykardier (VT). 
Se ”SMART-analys.”

Andraspråk Det alternativa språket som FR3 använder för röst- 
och textmeddelanden när den tvåspråkiga 
funktionen är aktiv och utryckningspersonalen 
väljer den efter att ha slagit på FR3. 

Användarinitierat test Detaljerat test av FR3 inklusive interaktiv och 
automatiskt testning.

Artefakt En signal från rörelse eller andra källor som 
detekteras vid EKG.

Arytmi Onormal, ofta oregelbunden hjärtrytm.

Avancerat användarläge Ett programmerbart behandlingsläge som gör det 
möjligt för en behörig användare att styra när FR3 
ska starta rytmanalys och (endast modell 861389) 
när laddning för defibrillering ska göras.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER B-1
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Bakgrundsanalys/
-övervakning

Analys för potentiellt defibrillerbar hjärtrytm i DI-
övervakningsläge.

Batteri för kliniskt bruk Batteri 989803150161. Batteriet har 12 V likström, 
4,7 Ah, är av litiummangandioxid, för engångsbruk, 
med långlivade primärceller.

Bifasisk SMART-vågform Den patenterade vågformen för defibrillering som 
används av FR3. Det är en impedanskompenserad 
trunkerad bifasisk vågform. Den ger defibrillerings-
behandling för vuxna med en toppström på 32 ampere 
(nominal energi 150 joule), mot en belastning på 
50 ohm. Defibrillering av barn med tillvalet FR3-nyckel 
för barn och spädbarn installerad ger en behandling 
med en toppström på 19 ampere (nominal energi 
50 joule), mot en belastning på 50 ohm.

BLS Grundläggande hjärt-lungräddning.

Bluetooth-FTP (File 
Transfer Profile) och 
Bluetooth-serieportsprofil

Bluetooth-applikationerna krävs på en dator med 
sändare/mottagare för Bluetooth och HeartStart 
Event Review Pro för trådlös överföring av data från 
en FR3-enhet med en modul för Bluetooth installerad.

Konfigurering Inställningarna för alla valbara funktioner för FR3. 
Standardfabriksinställningarna kan ändras av behörig 
personal med hjälp av HeartStart Configure-
programmet som kan beställas separat. Se ”Inställning”.

HLR-varaktighet En programmerbar tidsperiod som ges av FR3 för 
att utryckningspersonalen ska kunna administrera 
HLR.

Defibrillatorelektroder De självhäftande elektroder som appliceras på 
patienten och som används för att känna av 
patientens hjärtrytm och överföra defibrilleringen.

Defibrillerbar rytm Ventrikelflimmer och vissa ventrikeltakykardier som 
är förbundna med plötsligt hjärtstopp. 

Defibrillering Avbrytande av ventrikelflimmer genom applicering 
av elektrisk energi på hjärtat.

Defibrillering av barn Defibrillering av barn som väger mindre än 25 kg 
eller är under 8 år. Vi rekommenderar att 
tillbehöret FR3-nyckel för barn och spädbarn, som 
kan beställas separat från Philips, används till 
barnpatienter, om det är tillgängligt.

Defibrilleringsladdning Elektrisk energi som lagras i FR3-kondensatorn när 
den görs klar för defibrilleringsavgivning.

Defibrillering Se ”Bifasisk SMART-vågform”.

TERM INNEBÖRD
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Defibrilleringsserie Kallas också defibrilleringsomgång. En eller fler 
defibrilleringar, åtskilda från varandra av högst ett 
förinställt intervall. När en defibrilleringsserie har 
slutförts utför FR3 automatiskt ett HLR-protokoll. 
Se ”Shock Series Interval”.

Defibrilleringsvågform Se ”Bifasisk SMART-vågform”.

DI Rekommendationen ”defibrillera inte”, angiven av 
FR3 baserat på analysen av patientens hjärtrytm.

DI-övervakningsläge Ett tillgängligt läge för bakgrundsanalys som 
inträder efter DI-beslut (DI=defibrillera inte) när 
DI-åtgärd har konfigurerats till DI-övervakning. I DI-
övervakningsläget utför FR3 bakgrundsövervakning av 
patientens rytm och övergår automatiskt till 
rytmanalys om en defibrillerbar rytm detekteras.

EKG Elektrokardiogram - hjärtats elektriska rytm avkänd 
genom defibrillatorelektroderna.

Elektroder Se ”Defibrillatorelektroder”.

EMI Elektromagnetisk interferens.

ESD Elektrostatisk urladdning.

Fall Beskriver den händelseserie som ingår i behandlingen 
av en patient med FR3.

Flimmer Se ”Ventrikelflimmer”.

Händelse En åtgärd som registreras eller utförs av FR3 som ett 
steg i apparatens användningssekvens under ett fall. 
Till exempel: applicera elektroderna på patienten, 
analysera hjärtrytmen, avge defibrillering, etc.

HeartStart Configure Ett program som är tillgängligt separat och som gör 
det möjligt för den medicinskt ansvariga att ändra 
den fabriksinställda konfigurationen för FR3.

HeartStart Event 
Review

En serie datahanteringsprogram som ska användas 
av utbildad personal för att granska och analysera 
FR3-användning på en patient. Information från 
Philips Medical Systems finns på internet på 
adressen www.philips.com/EventReview.

Huvudbatteri Se ”Batteri för kliniskt bruk”.

Huvudspråk Huvudspråket är det språk som FR3 använder till 
röst- och textmeddelanden när det tvåspråkiga 
alternativet inte är aktiverat.

Icke-defibrillerbar rytm En hjärtrytm som FR3 bestämmer är olämplig för 
defibrilleringsavgivning.

TERM INNEBÖRD
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Impedans Elektrisk term som anger kroppens totalmotstånd 
mot flödet av den elektriska vågformen för 
defibrillering som avges av FR3. FR3 övervakar 
automatiskt den elektriska impedansen mellan 
defibrillatorelektroderna som placeras på 
patientens frilagda hud och justerar vågformen för 
defibrillering därefter. 

Inställning Se ”Konfiguration”.

Känslighet Ett mått på FR3-förmågan att tillförlitligt upptäcka 
och identifiera defibrillerbara hjärtrytmer.

Laddningsbart 
övningsbatteri

Laddningsbart övningsbatteri som finns i FR3-
övningspaketet 989803150191 och endast får 
användas med laddaren 861394.

Manuell laddning En funktion i avancerat läge som gör det möjligt för 
användaren att ladda FR3 för defibrilleringsavgivning.

Manuell urladdning En funktion i avancerat användarläge som gör det 
möjligt för användaren att ladda ur FR3-enhetens 
lagrade energi internt på ett säkert sätt.

Meddelanden De röstkommandon och den skärmtext som 
används för att handleda utryckningspersonalen när 
FR3 används vid patientbehandling.

Mellanlägg Ytan som elektroderna för HeartStart-defibrillatorn 
och utbildningsändamål tillhandahålls på. 
Elektroderna ska inte avlägsnas från mellanlägget 
förrän de ska användas.

Övningsläge Drift av FR3 med ett FR3-övningsbatteri och 
övningselektroder. När enheten används i övningsläge 
är det möjligt att välja övningscenarier med fördefinierat 
EKG utan att energiavgivande defibrillering utförs.

Patientomvårdnadsperiod En period som följer efter ett DI-beslut (defibrillera 
inte), under vilken utryckningspersonalen vid behov 
kan utföra HLR, eller på annat sätt ta hand om 
patienten.

Piper FR3-kommunikation till användaren. Enstaka pip 
indikerar att FR3 behöver tillsyn, tryck på PÅ/AV-
knappen två gånger för att få tillgång till status-
skärmen för information. Tre pip i rad indikerar att 
FR3 bör tas ur bruk. Kontakta Philips.

Plötsligt hjärtstopp 
(SCA) 

Ett plötsligt stopp i hjärtats pumpande rytm.

Primärt EKG Den hjärtrytm som FR3 upptäcker när den först 
ansluts till patienten (via defibrillatorelektroderna) 
och påbörjar rytmanalys. De första 15 sekunderna 
av primärt EKG registreras i FR3-internminnet.

TERM INNEBÖRD
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Protokoll Den sekvens av åtgärder som FR3 utför som direkt 
patientvård i AED-läge.

Redo-lampa En grön lysdiod överst mitt på FR3-frampanelen 
som blinkar när FR3 är i standbyläge och lyser med 
fast sken när FR3 används.

Regelbundna självtest Dagliga, veckovisa och månatliga test som automatiskt 
körs av FR3 när den är i standbyläge. Testen 
övervakar många nyckelfunktioner och parametrar 
på FR3, t.ex. batterikapacitet och tillståndet i dess 
inre kretsar.

Rytmanalys Se ”SMART-analys.”

Shock Series Interval Ett programmerbart intervall som används av FR3 
för att avgöra om defibrilleringarna tillhör samma 
defibrilleringsserie.

SMART-analys Den specialutvecklade algoritm som används av FR3 
för att analysera patientens hjärtrytm och avgöra 
om en defibrillering är att rekommendera.

SMART HLR En algoritm som utvärderar nyckelegenskaper för 
de VF som visas och avgör vilken behandling som 
först ska användas: defibrillering först eller HLR 
först, snabbt följt av defibrillering.

Snabbdefibrillering En funktion på FR3 som gör att tiden från slutet av 
meddelandet om att avbryta hjärt-lungräddning till 
uppladdad status för defibrilleringsavgivning är 
kortare än 8 sekunder.

Specificitet Ett mått på FR3-defibrillatorns förmåga att tillförlitligt 
upptäcka och identifiera icke-defibrillerbara hjärtrytmer.

Spela in ljud En funktion på FR3 som när den är aktiv möjliggör 
ljudregistrering på ett FR3-datakort vid FR3-användning 
under en utryckning.

Standbyläge FR3:s driftsläge när ett batteri är installerat och 
enheten är avstängd. När FR3 är i standbyläge och 
klar att användas blinkar den gröna redo-lampan. 
När FR3 är i standbyläge men behöver översyn 
avger den varningspip.

Statusindikator Se ”Redo-lampa”.

Trådlös överföring Användning av FR3-tillvalet sändare-mottagare för 
trådlös Bluetooth-teknik för att överföra data från 
FR3 till en dator med aktiverad trådlös Bluetooth-
teknik, eller från en sådan dator till FR3 med hjälp av 
programmen HeartStart Configure eller HeartStart 
Event Review.

TERM INNEBÖRD
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Toppström Den högsta strömnivå som uppnås under den 
bifasiska vågformen. Den uppnås vid inledningen av 
den första fasen. 

Ventrikelflimmer (VF) En störning av den normala hjärtrytmen som leder 
till en kaotisk okontrollerad aktivitet där blodet 
inte pumpas effektivt. Ventrikelflimmer (flimmer i 
hjärtats nedre kammare) är den vanligaste orsaken 
till plötsligt hjärtstopp.

Ventrikeltakykardi (VT) En onormal, snabb hjärtrytm som uppstår i hjärtats 
kammare. FR3 detekterar vissa typer av farligt 
ventrikelflimmer och ger råd om defibrillering.

Vågform Se ”Bifasisk SMART-vågform”.

TERM INNEBÖRD
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C SYMBOLER OCH KONTROLLER

Uppställningen nedan redogör för de symboler som används på HeartStart FR3-
defibrillatorn (FR3), dess tillbehör och förpackningar.

SYMBOL BESKRIVNING

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH STANDARDER OCH ALLMÄNT

Uppfyller kraven i EU-direktiven om medicinsk utrustning – 
93/42/EEG.

Uppfyller kraven i tillämpliga europeiska direktiv.

Denna produkt har godkänts i relevanta amerikanska och 
kanadensiska säkerhetstester av CSA, ett nationellt 
godkänt testlaboratorium.

Denna produkt är certifierad av Australian Communication 
Authority.

Auktoriserad representant i EU.

OBS! Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna 
enhet till eller på ordination av läkare.

Tryckt på returpapper.

Se bruksanvisningen.

Hanteras försiktigt.

Skydda mot fukt.

Kasseras i enlighet med nationellt gällande föreskrifter.

Tillverkare.

Serienummer.

Beställningsnummer.

N11695
V00341
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER C-1
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Lotnummer.

En engångsprodukt som endast får användas på en patient.

FR3-DEFIBRILLATOR

PÅ/AV-knapp (grön). Slår på eller av FR3: laddar ur FR3, 
stoppar automatiskt självtest.

Defibrilleringsknapp (orange). Defibrillerar patienten när 
FR3 är laddad.

Alternativknappar (grå). När enheten är i administrationsläge 
kan du använda de olika alternativknapparna, som identifieras 
med en beteckning på FR3:s visningsskärm, för att förflytta 
dig i eller välja ett alternativ i en meny på FR3-skärmen. 
När enheten är i AED-läge eller i avancerat läge används 
de olika alternativknapparna till att aktivera funktioner i 
det aktuella läget.

Identifierar placering av porten för FR3-nyckeln för barn 
och spädbarn på FR3.

Installera FR3-datakort eller FR3-språkkortet i den riktning 
som visas.

Defibrilleringsskydd. Defibrilleringsskyddad patientanslutning 
typ BF.

Risk för elektrisk stöt.

Uppfyller IEC 529 klass IP55 med batteriet installerat.

Den här defibrillatorn använder identifierat batteri för 
kliniskt bruk.

Använd inte FR3 i en magnetresonansmiljö.

DEFIBRILLATOR OCH ÖVNINGSELEKTRODER

Förpackningens innehåll = 5 påsar elektroder.

SYMBOL BESKRIVNING

5
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Påsens innehåll: ett par elektroder.

Förvara elektroderna vid en temperatur på 0–55 °C 
(32–122 °F).

Osteril.

Denna produkt innehåller inte naturgummilatex.

Får inte lämnas ansluten till patienten i mer än 24 timmar.

Använd elektroderna före angivet bäst före-datum. 
Datumformatet är MM-ÅÅÅÅ.

För användning med de automatiska externa defibrillatorerna 
Philips Heartstream/HeartStart och Laerdal HeartStart 
ForeRunner, FR, FR2/FR2+ och FR3 AED.

Elektrodplacering för vuxna.

Eletrodplacering för barn och spädbarn som väger mindre 
än 25 kg eller är under 8 år.

Använd inte dessa elektroder med Laerdal Heartstart-
modellerna 911, 1000, 2000 eller 3000 AED.

Använd inte de här elektroderna med Philips HeartStart 
HS1-modellerna M5066A, M5067A och M5068A AED.

De här elektroderna kan användas tillsammans med FR3 
på barn eller spädbarn som väger mindre än 25 kg eller är 
under 8 år i kombination med REF 989803150031, nyckel 
för barn och spädbarn.

SYMBOL BESKRIVNING

> 24h
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De här elektroderna kan användas tillsammans med 
HeartStart FRx på barn eller spädbarn som väger mindre 
än 25 kg eller är under 8 år i kombination med REF 
989803139311, nyckel för barn och spädbarn.

BATTERIER

Litiummangandioxidkemikalier. Avger 12 volts likström. 
4,7 amperetimmar. Innehåller < 7 gram litium.

Litiumjonbatterikemikalier. Avger 10,8 volts likström. 
4,5 amperetimmar. < 50 wattimmar. (2 strängar av 
3 seriekopplade, cylindriskt formade, parallellkopplade 
litiumjonkoboltceller, med maximidiameter 18 mm och 
total maximallängd 65 mm.)

Innehåller ett batteri.

Det här batteriet ska användas med FR3.

Den här förpackningen har testats i enlighet med Förenta 
nationernas standarder och det har certifierats att det kan 
skydda det litiumbatteri det innehåller.

Klass 9 – diverse farligt gods. (Symbol krävs på den yttre 
förpackningen enligt de regler som gäller för speditörer, för 
identifiering av försändningar som innehåller litiumbatterier.)

Installera batteriet före det datum som visas på denna etikett 
för att kunna utnyttja batteriets hela angivna livslängd. 
Datumformatet är ÅÅÅÅ-MM.

Krossa inte.

Får inte utsättas för hög värme eller öppen eld. Bränn inte.

Ta ej isär och öppna heller inte.

SYMBOL BESKRIVNING

DC 12 V
4.7 Ah
<7g Li

DC 10.8 V
4.5 Ah
<50 Wh
3ICR18/65-2

LiION
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Transportera och skydda batteriet i enlighet med de 
angivna miljöförhållandena. Utsätt inte batteriet för en 
högre relativ luftfuktighet än 85 % i mer än 48 timmar.

Transportkrav (se respektive termometersymbol).

Förvaringskrav (se respektive termometersymbol).

Batterier ska kasseras i enlighet med nationellt gällande 
föreskrifter.

BATTERILADDARE

Ingående ström.

Utgående ström.

Endast för inomhusbruk.

Klass II-utrustning i enlighet med IEC 60335-1 om skydd 
mot elektriska stötar.

Den här produkten har godkänts i relevanta amerikanska 
och kanadensiska säkerhetstester av UL, ett nationellt 
godkänt testlaboratorium.

DATAKORT OCH SPRÅKKORT

FR3-datakort.

FR3-språkkort.

Symbol för ”låsbar” brytare på FR3-datakortet eller 
FR3-språkkortet. (FR3 ignorerar den här brytaren.)

FR3-NYCKEL FÖR BARN OCH SPÄDBARN

Avsedd för patienter under 8 år eller 25 kg (55 lbs).

SYMBOL BESKRIVNING
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SÄNDARE-MOTTAGARE FÖR TRÅDLÖS BLUETOOTH-TEKNIK

Trådlös Bluetooth-teknik.

Var försiktig så att du inte klämmer fingret när du byter ut 
höljet till modulen för trådlös teknik.

Denna produkt uppfyller kravet för radiofrekvensstrålning 
enligt del 15C i FCC-reglerna.

Störningar kan uppkomma i närheten av utrustning som 
märkts med den här symbolen.

Uppfyller Technical Regulations Conformity Certificate of 
Specified Radio Equipment i Japan (MPT No. 37, 1981)

FR3-UTRYCKNINGSSATS

Pocketmask.

Handskar.

Rakblad för engångsbruk.

Sjukhussax.

Absorberande torkduk.

SYMBOL BESKRIVNING
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D SMART HLR

På HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) finns parametern HLR först som förser de 
medicinskt ansvariga med ett verktyg för att genomföra befintliga eller nya 
protokoll. Idag innefattar en del akututryckningsprotokoll ett HLR-protokoll som 
tillämpas före användning av AED. Detta sörjer för initial HLR-behandling, men 
eftersom utrustningen inte är ansluten till patienten kan den inte samla in data 
eller ge användaren meddelanden eller ett initialt HLR-protokoll fram tills 
elektroderna appliceras.

Forskning har visat att det för vissa patienter med plötsligt hjärtstopp − 
i synnerhet i fall med de lågfrekventa VF-rytmer som är typiska för långa 
stilleståndstider − eventuellt inte räcker med en initial defibrillering, och för dessa 
patienter kan ett HLR-protokoll före defibrilleringen förbättra utfallet. 1-3

Därför vill en del medicinskt ansvariga konfigurera FR3 så att den kan köra ett 
initialt HLR-protokoll före defibrillering. Innan den medicinskt ansvariga tar 
beslutet ska han eller hon överväga de övergripande följderna som den valda 
inställningen kommer att få på akututryckningssystemet för plötsligt hjärt-
stillestånd, och låta användarna ta del av informationen. Detta är några andra 
faktorer som bör övervägas:

• akututryckningssystemets reaktionstider

• användarens färdighetsnivå

• tillämpade protokoll och tid och kostnad för utbildning

• förväntade förändringar av akututryckningsprotokoll.

Efter att ha övervägt faktorerna kan den medicinskt ansvariga konfigurera FR3 
med en av /fyra olika inställningar för HLR först: AV, SMART HLR AUTO1, 
SMART HLR AUTO2, och ANVÄNDARE och Inställningarna beskrivs mer 
detaljerat nedan.

1 Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad B, Steen PA. Delaying 
defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-
hospital ventricular fibrillation: a random trial. JAMA, 19 mars 2003. 289:11:1389-1395.

2 Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, Copass MK, Olsufka M, Breskin M, Hallstrom 
AP. The influence of cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in patients 
with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA, 7 april 1999, 281:13:1182-1188.

3 Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation after cardiac arrest: a 3-phase time-sensitive 
model. JAMA, 18 december 2002. 288:23:3035-3038.
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INSTÄLLNINGEN ”AV”

Inställningsalternativet AV innebär att FR3 inte tillämpar något initialt HLR-protokoll 
före defibrillering av en defibrillerbar rytm. När FR3 ansluts kommer den därför 
att rekommendera omedelbar defibrillering för alla patienter med plötsligt 
hjärtstopp med en defibrillerbar rytm – också de som kan dra fördel av HLR först 
– innan ett HLR-protokoll ges. Den här inställningen motsvarar det historiska 
beteendet för AED:er och är därför standardinställning för HLR först.

INSTÄLLNINGARNA ”SMART HLR AUTO1” OCH ”SMART HLR AUTO2”

Användaren kan många gånger inte veta vilket alternativ som är bäst för en viss 
patient, HLR först eller defibrillering först. Vid val av AUTO1 eller AUTO2 
analyserar FR3 patientens initiala rytm och automatiserar beslutet om huruvida 
den aktuella patienten ska få en initial defibrillering eller HLR först. På basis av en 
databas med EKG-registreringar av faktiska återupplivningsförsök,* utvärderar 
SMART HLR-algoritmen det initiala EKG:ets amplitud- och frekvenskarakteristika – 
bägge kända prediktorer för framgångsrik defibrilleringsbehandling – och beräknar 
sannolikheten för att spontan cirkulation uppnås efter en defibrillering. Om 
sannolikheten är låg tillämpar FR3 ett HLR-protokoll före defibrilleringen. Om 
den är hög rekommenderar utrustningen omedelbar defibrillering. I bägge fallen 
anpassas utrustningens röst- och textmeddelanden på lämpligt sätt.

VARNING: Prestanda för inställningarna SMART HLR AUTO1 och AUTO2 har 
inte fastställts för patienter som väger mindre än 25 kg eller är under 8 år. 

SMART HLR AUTO1. Leder till omedelbar defibrillering för över 90 %† av 
defibrillerbara patienter med sannolikhet att uppnå spontan cirkulation (färre än 
10 % får HLR först). Av de defibrillerbara patienter med liten sannolikhet att 
uppnå spontan cirkulation får över 50 % HLR först.

SMART HLR AUTO2. Leder till omedelbar defibrillering för över 80 %† av 
defibrillerbara patienter med sannolikhet att uppnå spontan cirkulation (färre än 
20 % får HLR först). Av defibrillerbara patienter med liten sannolikhet att uppnå 
spontan cirkulation får över 60 % HLR först.

VIKTIGT! Algoritmen för SMART HLR kan påverkas av artefakter i EKG-
analysen, t.ex. om patienten har pacemaker.

* Rytmdata har samlats in från fall av plötsligt hjärtstopp hos vuxna vid multinationella 
multicenterregistreringar utanför sjukhus och på sjukhus. SMART HLR-algoritmen 
utvecklades på basis av rytmer för VF, polymorf VT och ventrikelfladder.

† Baserat på observerade prestanda. Den spontana cirkulationen fastställdes på basis av 
flera olika parametrar, däribland patientbedömning, EKG-analys och/eller patient-
impedanskardiografi.
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INSTÄLLNINGEN ”ANVÄNDARE”

Inställningen ANVÄNDARE ger användaren en möjlighet att initiera ett HLR-
protokoll manuellt, genom att trycka på alternativknappen HLR under den första 
rytmanalys- och defibrilleringscykeln, på grundval av antingen ett patientbedöm-
ningsprotokoll eller instruktioner från medicinskt ansvarig. FR3 kan därför 
tillämpas på patienten omedelbart så att utrustningen kan samla in data och visa 
textmeddelanden som påminner om att knappen HLR kan användas. Användaren 
trycker på knappen HLR för att inleda ett HLR-protokoll. FR3 fortsätter med 
rytmanalys om knappen HLR inte trycks in.

Om FR3-inställningen för HLR först sätts till ANVÄNDARE gör FR3 det möjligt 
för användaren att initiera ett HLR-intervall för samtliga patienter. Dessutom blir 
alternativknappen Analysera tillgänglig så att användaren kan avsluta ett HLR-
protokoll och starta analys igen.
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E DI-ÅTGÄRD

På HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) finns en DI-åtgärd som förser de medicinskt 
ansvariga med ett verktyg för att genomföra befintliga eller nya protokoll om 
enhetens beteende under patientomvårdnadsperioden efter ett DI-beslut. Under 
den perioden kan utryckningspersonalen utföra HLR eller på något annat sätt ta 
hand om patienten efter behov.

Den valda inställningen för DI-åtgärd ska baseras på utryckningspersonalens 
utbildningsnivå, i vilket sammanhang FR3 kommer att användas och krav enligt 
lokala protokoll. Innan den medicinskt ansvariga tar beslutet ska han eller hon 
överväga de övergripande följderna som den valda inställningen kommer att få på 
akututryckningssystemet för plötsligt hjärtstopp, och låta användarna ta del av 
informationen.

DI-åtgärdsparametern kan konfigureras för antingen DI-HLR eller DI-övervakning.

OBS! EKG-skärmen som levereras med FR3 är inte avsedd för diagnostisk 
tolkning eller tolkning av ST-sträckor.

Inställningen ”DI HLR”

Det här är standardinställningen för DI-åtgärden. När FR3 har ställs in på DI-HLR 
ges en patientomvårdnadsperiod efter DI-beslutet.

• Hur länge denna patientomvårdnadsperiod varar beror på tid för DI-HLR för 
vuxna eller barn/spädbarn.

OBS! FR3 utför inte bakgrundsövervakning under patientomvårdnadsperioden. 
I slutet av perioden går FR3 automatiskt tillbaka till rytmanalys om inte 
användaren har tryckt på en knapp, enligt beskrivningarna nedan.

Om FR3 har konfigurerats för DI-HLR kan DI-HLR-vägledning under patient-
omvårdnadsperioden antingen ställas in på ALLTID eller ANVÄNDARE, som är 
standard.

Inställningen ”DI, HLR-VÄGLEDNING – ANVÄNDARE”

Den här inställningen har utformats för användning i system där utryckaren kan avgöra 
om HLR-vägledning är lämplig under patientomvårdnadsperioden.
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• Om metronomen är PÅ: FR3 tillhandahåller automatiskt en HLR-
alternativknapp* under de första 
30 sekunderna i patientomvårdnadsperioden.

• Efter ett meddelande om att defibrillering ej rekommenderas uppmanar FR3 
användaren att trycka på knappen för att påbörja HLR.

• Om användaren trycker på alternativknappen HLR när den är aktiv startar 
FR3 det konfigurerade DI-HLR-protokollet (baserat på den inställda tiden för 
DI-HLR för vuxen eller barn och spädbarn) ettljudslag för varje kompression.

Om utryckaren inte trycker på HLR-alternativknappen när den är aktiv, eftersom 
han/hon bedömer att HLR inte behövs eller för att han eller hon föredrar att ge 
HLR utanmetronomen, tillhandahålls inte ljudslag. Om alternativknappen Analysera 
har ställts in på PÅ (ej standardinställning):

• Knappen Analysera blir automatiskt tillgänglig under hela patientomvård-
nadsperioden, om inte DI-åtgärd är inställd på DI-övervakning (se nedan).

• Knappen Analysera är tillgänglig under DI-HLR eller DI-övervakning om 
alternativen HLR eller Övervakning först har valts. 

INSTÄLLNINGEN ”DI, HLR-VÄGLEDNING – ALLTID”

Det här är standardinställningen för HLR-vägledning för DI-HLR. Den här inställningen 
har utformats för att passa lokala protokoll som alltid kräver att HLR-behandling 
ges efter ett DI-beslut. Om inställningen DI-HLR-vägledning – Alltid har gjorts:

Efter att DI-beslutet presenterats startar FR3 omedelbart det konfigurerade DI 
HLR-protokollet med metronom, om det är tillämpligt. Om alternativknappen 
Analysera har ställts in på PÅ:

• Knappen är tillgänglig så länge DI-HLR-protokollet tillämpas.

• Om utryckaren trycker på alternativknappen Analysera avslutar FR3 DI-HLR-
protokollet och startar hjärtrytmanalys.

INSTÄLLNINGEN ”DI-ÖVERVAKNING”

Den här inställningen är utformad för att användas i system där utbildade 
utryckare under medicinsk vägledning kan använda FR3 ECG-modeller för att 
undersöka patienter som kan ha en förhöjd risk för ett livshotande hjärttillstånd. 
Med inställningen DI-övervakning kan utryckaren själv starta bakgrundövervakning 
av FR3 efter ett DI-beslut. Detta möjliggör relativt lång övervakning av patienten 
under exempelvis transporter eller flygresor.

* Parametern för HLR-alternativknappen som beskrivs på sidan 6-6 kan inte tillämpas för 
DI-åtgärdsinställningar.
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• När DI-övervakning har ställts in och FR3 har fattat ett beslut om DI följer en 
patientomvårdnadsperiod och alternativknappen Övervaka är aktiv under 
hela patientomvårdnadsperioden. Hur länge denna patientomvårdnadsperiod 
varar beror på tid för DI-HLR för vuxna eller barn och spädbarn.

Om inställningen för metronomen är inställd på PÅ: 

• FR3 tillhandahåller en HLR-alternativknapp under de första 30 sekunderna i 
patientomvårdnadsperioden.*

• Efter ett meddelande om att defibrillering ej rekommenderas uppmanar FR3 
användaren att trycka på knappen för att påbörja HLR.

• Om utryckaren trycker på alternativknappen HLR när den är aktiv avbryts 
patientomvårdnadsperioden, det konfigurerade DI-HLR-protokollet startas 
och ett ljudslag avges för varje kompression.

Om utryckaren inte trycker på HLR-alternativknappen när den är aktiv eller för 
att han eller hon föredrar att ge HLR utanmetronomen, tillhandahålls inte 
ljudslag. Om utryckaren trycker på alternativknappen Övervaka under 
patientomvård-nadsperioden:

• FR3 avslutar patientomvårdnadsperioden och startar kontinuerlig 
bakgrundsövervakning med en aktiv alternativknapp för HLR under hela 
övervakningen. 

OBS! Alternativknappen HLR blir aktiv när knappen Övervakning trycks in 
och fortsätter vara aktiv under hela DI-övervakningsläget.

• Om elektroderna lossnar eller elektrodkontakten är dålig lämnar FR3 läget 
DI-övervakning och avger meddelanden om anslutning av elektroderna.

• Om FR3 registrerar en rytm som potentiellt är defibrillerbar under DI-
övervakningsläget piper den en gång för att uppmärksamma användaren på 
detta och avslutar sedan automatiskt DI-övervakningsläget och inleder 
rytmanalys. 

• Om FR3 detekterar 15 sekunders artefakt uppmanar den utryckningspersonalen 
att trycka på HLR-knappen för att vid behov starta HLR.

• Om den registrerar 60 sekunders artefakt påbörjar den rytmanalys.

• Om EKG-visning är aktiverat på FR3 ECG-modellen visar FR3 både patientens 
EKG och hjärtfrekvens under bakgrundsövervakningen. 

• Om den övervakade hjärtfrekvensen faller nedanför 30 slag/min uppmanar 
FR3 utryckningspersonalen att kontrollera patienten och vid behov trycka på 
HLR-knappen för att starta HLR. Om utryckaren trycker på HLR-alternativ-

* Den särskilda parametern för HLR-alternativknappen kan inte tillämpas för 
DI-åtgärdsinställningar.
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knappen när den är aktiv avslutar FR3 DI-övervakningsläget och startar det 
konfigurerade DI-HLR-protokollet.

Om alternativknappen Analysera har ställts in på PÅ:

• Knappen är tillgänglig under hela DI-övervakningsläget.

• Om utryckaren trycker på alternativknappen Analysera avslutar FR3 DI-
övervakning och startar hjärtrytmanalys.
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F AVANCERAT LÄGE

HeartStart FR3-defibrillatorn är försedd med ett avancerat läge som gör det 
möjligt för utryckningspersonal med passande utbildning att åsidosätta de 
programmerade FR3-protokollen och överta ansvaret för vissa delar av 
åtgärdssekvensen på FR3 för att behandla patienten.

FR3 kan konfigureras till att tillåta manuell kontroll av analys och, endast på FR3 
ECG-modellen 861389, funktioner för defibrilleringsladdning. Enligt beskrivning i 
Kapitel 6, ”Konfigurering”, måste FR3:s standardinställningar från fabriken ändras 
för att tillåta användning av funktionerna i avancerat läge.

VIKTIGT! Ändring av FR3:s standardfabriksinställningar kan påverka dess 
funktion och får endast utföras efter godkännande av den medicinskt 
ansvariga. Ändringar i apparatens funktion som beror på ändrade standard-
inställningar bör tas upp speciellt vid användarutbildningen.

VIKTIGT! FR3-funktionen Manuell laddning i avancerat läge är endast avsedd 
att användas av behöriga operatörer som är specialutbildade i att känna igen 
hjärtrytmer och i defibrilleringsbehandling med manuell laddning och 
defibrilleringsavgivning. Se sidan 5-5, ”Viktigt om övervakning.”

Funktionerna i det avancerade läget är särskilt praktiska för organisationer som 
har såväl utryckningspersonal med utbildning i grundläggande hjärt-lungräddning 
(BLS) som högutbildad personal med utbildning i avancerad hjärt-lungräddning 
(ALS). När så är fallet kan den medicinskt ansvariga organisera ett system med 
”primär/sekundärnivå”. FR3 är speciellt utformad för att erbjuda skilda 
produktfunktioner för olika utbildningsnivåer.

I en situation där utryckningspersonal med baskompetens först anländer till platsen 
är han eller hon utbildad för att omedelbart börja behandla patienten – exempelvis 
kontrollera andning och medvetande, placera defibrillatorelektroderna samt följa 
de röst- och textmeddelanden som avges av FR3 i det automatiska läget (AED). 
När en specialistutryckare anländer överlämnar basutryckningspersonalen 
ansvaret för patientens vård till denna.

Eftersom utryckningspersonal på sekundärnivån har avancerad utbildning och 
samlad klinisk erfarenhet, kan de vara behöriga att använda funktionerna i 
avancerat läge på FR3. Därtill, om den konfigureras för avancerat läge, kan också 
frekvensen för meddelanden om patientvård konfigureras till en av tre olika 
inställningar.
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OBS! Om ett andraspråk används i en enhet som har aktiverat den funktionen, 
fortsätter FR3 att operera i andraspråket när FR3 försätts i det avancerade 
läget. Om du vill ändra till förstaspråket ska du trycka på PÅ/AV-knappen två 
gånger för att starta om FR3, välja språk och sedan välja manuellt läge.

ANVÄNDA FUNKTIONEN MANUELL ANALYS

Funktionen Manuell analys finns tillgänglig i modellen FR3 Text 861388 när 
parametern Använda avancerat läge är inställd på ANALYS, och i modellen FR3 
ECG 861389 när parametern Använda avancerat läge är inställd på antingen 
ANALYS eller LADDA.

Om du vill gå in i det avancerade läget och använder en FR3 som har funktionen 
Manuell analys aktiverad kontrollerar du att elektroderna är applicerade på patienten 
och trycker sedan på både den högra och vänstra alternativknappen samtidigt.

Då öppnas huvudskärmen för avancerat 
läge, som visar användningstiden som 
förflutit, totalt antal defibrilleringar sedan 
enheten slogs på och i tillämpliga fall aktuell 
hjärtfrekvens (endast i modellen FR3 ECG). 
Den vänstra alternativknappen är märkt 
ANALYSERA. På modell FR3 ECG 
861389 visas också patientens hjärtfrekvens 
och EKG på skärmen, även om enheten 
inte är konfigurerad för EKG-visning i 
AED-läge. AED:n startar genast bakgrundsövervakning av hjärtrytmen.

OBS! Om FR3 detekterar att en patient har en hjärtfrekvens på mindre än 
30 slag/min ger den en röstuppmaning att kontrollera patienten. Uppmaningen 
upprepas med den konfigurerade meddelandefrekvensen så länge som den 
låga hjärtfrekvensen kvarstår. Om en pacemaker upptäcks visas meddelandet 
PACEMAKER UPPTÄCKT. Pacemakerartefakter visas på FR3 ECG-modellen. 
Både i FR3 ECG- och Text-modellen är FR3-rytmanalysalgoritmen utformad 
för att ta bort pacemakerartefakter från signalen för analys. På grund av 
skillnader i utformningen av pacemakerbehandling går det emellertid inte 
alltid att avlägsna pacemakerartefakter.

Du kan trycka på alternativknappen ANALYSERA när som helst för att starta 
rytmanalys. Om FR3 detekterar en defibrillerbar rytm under övervakningen får du 
en röstuppmaning om att trycka på knappen ANALYSERA. Uppmaningen upprepas 
med konfigurerad meddelandefrekvens för avancerad användning så länge som den 
defibrillerbara rytmen kvarstår.

Se till patienten

Analysera

### ## ##:##
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VIKTIGT! Om du inte trycker på alternativknappen ANALYSERA när du 
uppmanas till det kommer FR3 inte att analysera och ge ett meddelande om en 
defibrillering rekommenderas. Det är viktigt att du förstår att du tar ansvaret 
för den funktionen när du går in i avancerat läge.

Så snart som analysen börjar uppmanar 
FR3 dig att inte vidröra patienten. 

Om resultatet av rytmanalysen blir att 
defibrillering inte rekommenderas avger FR3 
meddelandet Defibrillera inte, 
huvudskärmen för AVANCERAT LÄGE 
visas igen och övervakningen av patientens 
hjärtrytm fortsätter.

Om rytmanalysen leder till beslutet 
Defibrillering rekommenderad får du 
instruktioner om att inte vidröra patienten 
och meddelandet Defibrillering 
rekommenderad visas. När laddningen är 
klar avges en längre ton och du uppmanas 
att trycka på den blinkande orangefärgade 
defibrilleringsknappen.* 

Om FR3 detekterar under laddningen att 
hjärtrytmen har ändrats till en icke-defibrillerbar rytm avbryter den automatiskt 
defibrilleringen och anger med ett röstmeddelande att defibrilleringen är 
avbruten och att ingen defibrillering rekommenderas. Sedan återgår den till 
huvudskärmen för AVANCERAT LÄGE.

När defibrilleringen har avgivits återgår FR3 till huvudskärmen för AVANCERAT 
LÄGE och fortsätter att övervaka patientens hjärtrytm.

Om du vill återvända till normalt AED-läge, stänger du av och slår på FR3 genom 
att trycka på PÅ/AV-knappen två gånger.

* Om du trycker på PÅ/AV-knappen när FR3 har rekommenderat defibrillering och gett dig 
instruktioner om att trycka på den blinkande orangefärgade defibrilleringsknappen hörs ett 
röstmeddelande som säger ”Tryck på den blinkande orange knappen nu, annars laddas enheten 
ur”. Den här uppmaningen upprepas regelbundet under 30 sekunder, och sedan hörs 
meddelandet ”Defibrilleringsknappen trycktes inte in. Se till patienten”. Du kan då stänga av FR3 
om du vill.

Håll undan från patienten

xx

Analyserar

## ##:##

Håll undan från patienten

xx

Defibrillering rekommenderad

Avbryt

## ##:##
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU FUNKTIONEN MANUELL 
LADDNING (ENDAST 861389)

Funktionen Manuell laddning finns endast på modellen FR3 ECG 861389 när 
parametern Använda avancerat läge är inställd på LADDA.

För att komma till avancerat läge vid användning av en FR3 med den funktionen 
konfigurerad kontrollerar du att elektroderna är applicerade på patienten och 
trycker sedan på höger och vänster alternativknapp samtidigt.

Då öppnas huvudskärmen för avancerat 
läge vilken visar patientens EKG, förfluten 
användningstid, totalt antal defibrilleringar 
sedan enheten slogs på och i tillämpliga 
fall aktuell hjärtfrekvens. EKG visas även 
om parametern är inställd på AV. Den 
vänstra och högra alternativknappen är 
märkta med ANALYSERA respektive 
MANUELLT. 

Du kan trycka på alternativknappen ANALYSERA om du vill starta en rytmanalys 
eller också, om FR3 detekterar en defibrillerbar rytm under övervakningen, 
kommer en röstuppmaning om att trycka på knappen ANALYSERA. 
Uppmaningen upprepas med konfigurerad meddelandefrekvens för avancerad 
användning så länge som den defibrillerbara rytmen kvarstår.

OBS! Om FR3 detekterar att en patient har en hjärtfrekvens på mindre än 
30 slag/min ger den en röstuppmaning att kontrollera patienten. Uppmaningen 
upprepas med den konfigurerade meddelandefrekvensen så länge som den 
låga hjärtfrekvensen kvarstår. Om en pacemaker upptäcks visas meddelandet 
PACEMAKER UPPTÄCKT. Pacemakerartefakter visas på FR3 ECG-modellen. 
Både i FR3 ECG- och Text-modellen är FR3-rytmanalysalgoritmen utformad 
för att ta bort pacemakerartefakter från signalen för analys. På grund av 
skillnader i utformningen av pacemakerbehandling går det emellertid inte 
alltid att avlägsna pacemakerartefakter.

Om du vill aktivera manuell start av laddning 
för defibrilleringsavgivning trycker du på 
knappen MANUELLT. En röst bekräftar och 
alternativet LADDA UPP visas.

Studera det visade EKG:t. Om det enligt 
din kliniska bedömning visar att patienten 
är i behov av en defibrillering trycker du 
på alternativknappen LADDA UPP. FR3 
kommer genast att laddas upp för avgivning 
av defibrillering.

Se till patienten

###

Analysera Manuellt

## ##:##

Se till patienten

xx xx xx:xx

Ladda upp
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Så snart laddningen startar visas 
meddelandet UPPLADDNING SKER och 
du uppmanas att inte vidröra patienten. 
FR3 piper medan den laddas upp. Om det 
enligt din kliniska bedömning inte behövs 
en defibrillering trycker du på 
alternativknappen URLADDNING för att 
ladda ur enheten och återgå till rytmanalys.

En längre ton hörs när laddningen är klar. 
På skärmen visas meddelandet LADDAD 
och defibrilleringsknappen blinkar. Tryck 
på defibrilleringsknappen för att avge en 
defibrillering. Om det enligt din kliniska 
bedömning inte behövs någon defibrillering 
trycker du på alternativknappen 
URLADDNING för att ladda ur enheten 
och återgå till rytmanalys.

VIKTIGT! Om du inte trycker på den blinkande defibrilleringsknappen inom 
30 sekunder efter att ha blivit uppmanad till det laddas FR3 automatiskt ur 
internt och ingen defibrillering utförs. Du får ett röstmeddelande om att 
defibrilleringsknappen inte har tryckts in, och huvudskärmen för AVANCERAT 
LÄGE visas igen.

OBS! Det går inte att stänga av FR3 när du uppmanas att avge en 
defibrillering.*

Efter avgivning av defibrilleringen återgår FR3 till huvudskärmen för AVANCERAT 
LÄGE. Om du vill återvända till normalt AED-läge, stänger du av och slår på FR3 
genom att trycka på PÅ/AV-knappen två gånger.

* Om du trycker på PÅ/AV-knappen när FR3 har laddats för att utföra en defibrillering och gett dig 
instruktioner om att trycka på den blinkande orangefärgade defibrilleringsknappen hörs ett 
röstmeddelande som säger ”Tryck på den blinkande orange knappen nu, annars laddas enheten 
ur”. Den här uppmaningen upprepas regelbundet antingen tills defibrilleringsknappen trycks in 
eller tills 30 sekunder har gått, och sedan hörs meddelandet ”Defibrilleringsknappen trycktes 
inte in. Se till patienten”. Du kan då stänga av FR3 om du vill.

Håll undan från patienten

xx xx xx:xx

Uppladdning sker

Avbryt

xx ## ##:##

Uppladdad

Avbryt

Håll undan från patienten
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G SPECIFIKATIONER

De specifikationer för HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) som ges i detta kapitel 
gäller både modellerna FR3 ECG 861389 och FR3 Text 861388, om annat inte 
anges. Ytterligare information finns i den tekniska referenshandboken för FR3-
defibrillatorn, som finns online på www.philips.com/productdocs.

SPECIFIKATIONER FÖR FR3

FYSISKA

MILJÖ

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Storlek Höjd x bredd x djup – 6,9 x 13,5 x 22,1 cm.

Vikt 1,4 kg, endast defibrillatorn.
1,7 kg med FR3-standardbatteri för kliniskt bruk installerat.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Temperatur 
och relativ 
luftfuktighet

Drift (med isatt batteri och anslutna defibrillatorelektroder): 
0–50 °C, 5–95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande).
Standbyläge/förvaring (med isatt batteri och föranslutna 
defibrillatorelektroder): 0–50 °C, 10–75 % relativ luftfuktighet 
(icke-kondenserande).
Transport: -20 till 60° C, 0 till 85 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande) i upp till 2 dagar, därefter max 65 % relativ 
luftfuktighet.

Höjd över havet Uppfyller IEC 60601-1:5.3 [1013 till 572 mbar (hPa), ekvivalent med 
lufttryck från 0 till 4 572 meter].

Stöt/falltålighet Uppfyller MIL-810F 516.5, procedur IV (vid 1 meters fall, på något 
hörn, någon kant eller yta, i standbyläge).

Vibration Uppfyller MIL-810F 514.5C-17.

Tätning Uppfyller IEC 529 klass IP55 med batteriet installerat.

ESD/EMI Se Bilaga H, ”Ytterligare tekniska data”.

EMI - flygplan Uppfyller RTCA/DO-160E:2004 avsnitt 20 (kategori D - 
strålningsimmunitet; kategori K - immunitet mot ledningsbundna 
störningar) och avsnitt 21 (kategori M - laddning).
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-1
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DEFIBRILLATOR

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Laddnings-
styrning

Styrs av SMART-analyssystemet vid automatisk drift. Kan programmeras 
för manuell aktivering i avancerat läge på modell 861389.

Cykeltid 
mellan 
defibrilleringar

Se sidan H-4, ”Cykeltid mellan defibrilleringar.”

Indikatorn för 
att laddningen 
är slutförd

Orangefärgad knapp för defibrillering blinkar, en längre ton avges 
från FR3 tillsammans med en uppmaning att utföra defibrillering.

Vågforms-
parameter

Bifasisk trunkerad exponentiell.
Vågformsparametrar justeras 
automatiskt som en funktion av 
patientens defibrilleringsimpedans. 
I diagrammet till høyre är D 
varaktigheten för fas 1 och E 
varaktigheten för fas 2 i vågformen. 
F är fördröjningen mellan faserna 
(500 μs) och Ip är toppströmmen.
FR3 avger defibrilleringar mot belastningsimpedanser på 25–180 ohm. 
Varaktigheten hos vågformens alla faser justeras dynamiskt beroende på 
avgiven laddning, för att kompensera för patientimpedansvariationer, 
enligt följande exempel:

Vuxen defibrillering
Belastnings-
resistans (Ω)

Varaktighet 
för fas 1 (ms)

Varaktighet 
för fas 2 (ms)

Toppström 
(A)

Avgiven 
energi (J)

25  2,8  2,8  55,2  128
50  4,5  4,5  32,3  150
75  6,3  5,0  22,8  155
100  8,0  5,3  17,6  157
125  9,7  6,4  14,4  159
150  11,5  7,7  12,1  160
175  12,0  8,0  10,5  158

Defibrillering av barn
(med FR3-nyckeln för barn och spädbarn 989803150031)

Belastnings-
resistans (Ω)

Varaktighet 
för fas 1 (ms)

Varaktighet 
för fas 2 (ms)

Toppström 
(A)

Avgiven 
energi (J)

25  2,8 2,8  32,0  43,4
50 4,5 4,5 18,7 50,2
75 6,3 5,0 13,2 51,8
100  8,0  5,3  10,2  52,4
125  9,0  6,0  8,3  52,3
150  9,0  6,0  7,0  50,2
175  9,0  6,0  6,1  48,1

OBS! De angivna värdena är nominella. 
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EKG-ANALYSSYSTEM

Avbryt
(AED-läge)

När FR3 har laddats, laddas den ur ifall:
• patientens hjärtrytm ändras till en icke-defibrillerbar rytm.
• en defibrillering inte utförs inom 30 sekunder efter det att FR3 har 

laddats.
• HLR-knappen (om aktiverad) trycks in.
• PÅ/AV-knappen trycks in för att stänga av FR3.
• rytmanalys har pågått i 45 sekunder, men utdragen artefakt 

förhindrar beslut om defibrillering.
• batteriet är tomt.
• defibrillatorelektroderna avlägsnas från patienten eller elektrod-

kontakten kopplas bort från FR3.
• nyckeln för barn och spädbarn sätts i.

Avbryt 
(avancerat läge)

När FR3 har laddats laddas den ur om något av villkoren för 
urladdning i AED-läge (ovan) uppfylls, eller om:
• PÅ/AV-knappen trycks in för att stänga av FR3.
• en defibrillering inte avges inom 30 sekunder efter laddning.
• knappen för manuell urladdning trycks in.
• defibrillatorelektroderna avlägsnas från patienten eller elektrod-

kontakten kopplas bort från FR3.
• patientens hjärtrytm ändras till en icke-defibrillerbar rytm vid 

analys i avancerat läge.

Vektor för 
defibrillerings-
avgivning

Via defibrillatorelektoder placerade i position anterior-anterior 
(avledning II) eller, för spädbarn och barn som väger mindre än 25 kg 
eller är under 8 år, via defibrillatorelektroder placerade i position 
anterior-posterior.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Funktion Utvärderar defibrillatorelektrodernas impedans med avseende på 
korrekt kontakt med patientens hud och utvärderar EKG-rytm och 
signalkvalitet för att avgöra om defibrillering är lämplig.

Protokoll Följer förprogrammerade inställningar för att uppfylla lokala 
riktlinjer för akutsjukvård eller medicinska protokoll. Inställningarna 
kan ändras med hjälp av inställningsalternativen.

Defibrillerbara 
rytmer

Ventrikelflimmer (VF) och vissa ventrikeltakykardier, inklusive 
ventrikelfladder och polymorf ventrikeltakykardi (VT). FR3 använder 
flera parametrar för att avgöra om en rytm är defibrillerbar.
OBS! Av patientsäkerhetsskäl kan det hända att vissa hjärtrytmer 
med mycket låg amplitud eller låg frekvens inte tolkas som 
defibrillerbara VF-rytmer. Det kan också hända att vissa VT-rytmer 
inte tolkas som defibrillerbara rytmer. HLR-frekvenser på betydligt 
mer än 100 kompressioner per minut kan ge upphov till felaktig eller 
fördröjd analys på F3.

Asystoli Om asystoli upptäcks lämnas HLR-meddelanden med inprogram-
merade mellanrum.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER
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FUNKTIONSPRESTANDA FÖR EKG-ANALYS

Pacemaker-
detektion

Pacemakerartefakter visas på FR3 ECG-modellen. Både i FR3 ECG- 
och Text-modellen är FR3-rytmanalysalgoritmen beräknad för att ta 
bort pacemakerartefakter från signalen för analys. På grund av 
skillnader i hur pacemakerbehandling är utformad går det emellertid 
inte alltid att avlägsna pacemakerartefakter. I det avancerade läget 
visas varningen PACEMAKER UPPTÄCKT på FR3:s skärm när en 
pacemaker detekteras.

RYTMKLASS
PROVSTORLEK

* FÖR 
EKG-TEST

* Från Philips Medical Systems EKG-rytmdatabaser.

UPPFYLLER AHA-REKOMMENDATIONER† 
FÖR DEFIBRILLERING AV VUXNA

† American Heart Association (AHA) AED Task Force, Subcommittee on AED Safety & Efficacy. 
Automatic External Defibrillators for Public Access Use: Recommendations for Specifying and 
Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporation of New Waveforms, and 
Enhancing Safety. Circulation 1997;95:1677-1682.

OBSERVERADE 
PRESTANDA

90 % ENSIDIG LÄGRE 
KONFIDENSGRÄNS

Defibrillerbar 
rytm – 
ventrikelflimmer

300 sensitivitet > 90 %
(uppfyller kraven 
för AAMI DF80)

(87%)

Defibrillerbar 
rytm – ventrikel-
takykardi

100 sensitivitet > 75 %
(uppfyller kraven 
för AAMI DF80)

(67%)

Icke-
defibrillerbar 
rytm – normal 
sinusrytm

300 specificitet > 99 %
(uppfyller kraven 
för AAMI DF80) 

(97%)

Icke-
defibrillerbar 
rytm – asystoli

100 specificitet > 95 %
(uppfyller kraven 
för AAMI DF80)

(92%)

Icke-
defibrillerbar 
rytm – alla 
andra icke-
defibrillerbara 
rytmer‡

‡ Supraventrikulär takykardi (SVT) ingår specifikt i klassen icke-defibrillerbara rytmer, i enlighet 
med AHA-rekommendationerna† och AAMI-standarden DF80.

450 specificitet > 95 %
(uppfyller kraven 
för AAMI DF80)

(88%)

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-4
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SKÄRM

KONTROLLER OCH INDIKATORER

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Övervakad EKG-
avledning

EKG-informationen erhålls från defibrillatorelektroder i 
anteriort-anteriort (avledning II) läge eller i anteriort-posteriort 
läge. (Visas endast på modellen FR3 ECG, 861389.)
OBS! EKG-skärmen som levereras med FR3 är inte avsedd för 
diagnostisk tolkning eller tolkning av ST-sträckor.

Skärmtyp och 
-upplösning

Högupplöst färgskärm med flytande kristall (LCD).

Skärmstorlek Bredd x höjd: 72 x 54 mm.

Svephastighet 
(endast 861389)

18 mm/s nominellt.

EKG-skärm 4 sekunders avsnitt visas (endast 861389).

Frekvensåter-
givning 
(bandbredd)

Icke-diagnostisk rytmövervakning 1–30 Hz (-3 dB), nominellt.

Känslighet 9 cm/mV, nominellt.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Bildskärm Högupplöst LCD-färgskärm. Visar grafik, textmeddelanden, 
statusmeddelanden och 4-sekunders EKG-segment (endast 
861389).

Kontroller PÅ/AV-knapp
Defibrilleringsknapp
Alternativknappar

Givare Varnar FR3 när:
• systemväskan har öppnats.
• nyckeln för barn och spädbarn har isatts.
• behandlingselektroderna eller utbildningselektoderna har 

anslutits.

Lysdiod-
indikatorer

Blinkar för att visa att enheten är klar för bruk.
Kontaktuttagets lysdiod blinkar för att ange uttagets läge. 
(Lysdioden är täckt när kontakten till defibrillatorelektroderna är 
korrekt isatt.)
Defibrilleringsknappens lysdiod blinkar när defibrillatorn är 
laddad.

Högtalare Lämnar röstmeddelanden (volymen kan justeras via inställnings-
skärmen).

Summer Piper för att varna om problem, t.ex. om ett självtest inte 
godkänns.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-5
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SPECIFIKATIONER FÖR TILLBEHÖR

989803150161 BATTERI FÖR KLINISKT BRUK 

989803150191 LADDNINGSBART ÖVNINGSBATTERI

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Batterityp Litiummangandioxid. Långlivad primärcell, för engångsbruk.

Kapacitet 12 V DC, 4,7 AH. För ett nytt batteri förvarat vid 25 °C (77 °F), 
batteriprestanda

Batteriprestanda Indikationen Svagt batteri
• Konfigurerat för DI-övervakning: 12 timmars driftstid .
• Konfigurerat för DI-HLR: 7.5 timmars driftstid .
• Typiskt antal defibrilleringar: 300 defibrilleringar
• Minsta återstående kapacitet efter varningen Svagt batteri: 

9 defibrilleringar, 15 minuters driftstid.

Hållbarhet vid 
standbyläge (efter 
installation)

Minst 3 år när det förvaras under standbylägesförhållanden 
(batteri isatt, FR3 oanvänd).

Statusindikatorer 
för installerat 
batteri

Batteristatus visas på FR3-statusskärmen vid avstängning.
Om så krävs används röst- coh textmeddelanden under 
användningen.

Temperatur och 
relativ luftfuktighet

Drift: 0–50 °C, 5–95 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande).
Standbyläge/förvaring: 0–50 °C, 10–75 % relativ luftfuktighet 
(icke-kondenserande).
Transport: 20 till 60° C, 0 till 85 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande) i upp till 2 dagar, därefter max 65 % relativ 
luftfuktighet.

Batteri-
begränsningar

Batteriet får aldrig laddas, kortslutas, punkteras, deformeras, 
kastas i eld , värmas upp till mer än 60 °C eller exponeras för 
vatten (innehållet). Ta bort batteriet när det är urladdat.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Batterityp Litiumjon, laddningsbart, endast för användning med 861394-
laddaren.

Kapacitet 10,8 V DC, 4,5 AH, typiskt. När batteriet är fulladdat 
tillhandahåller det 4 timmars driftstid vid 25 °C.

Tid till fulladdning 3 timmar.

Temperatur och 
relativ luftfuktighet

Drift: 0–40 °C.
Standbyläge/förvaring: 0 till 50 °C.
Transport: -20 till 60° C, 0 till 85 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande) i upp till 2 dagar, därefter max 65 % relativ 
luftfuktighet.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-6
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861394 BATTERILADDARE

HEARTSTART SMART-ELEKTRODER III 989803149981 OCH 
989803149991

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning Endast för användning med det laddningsbara FR3-övningsbatteriet 
989803150191.

Strömförsörjnings-
krav

100–240 V AC, 47–63 Hz, 35 W.

Statusindikatorer 
för installerat 
batteri

Blinkande grönt ljus: batteriet håller på att laddas.
Fast lysande grönt ljus: batteriet är fulladdat.
Rött ljus: laddningen har avbrutits p g a något fel under 
laddningsprocessen.

Temperatur och 
relativ luftfuktighet

Drift: 0–40 °C.
Standbyläge/förvaring: 0 till 50 °C.
Transport: -20 till 60° C, 0 till 85 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande) i upp till 2 dagar, därefter max 65 % relativ 
luftfuktighet.

Överensstämmelse-
test

Internationellt: IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995, 2: a 
upplagan.
Nordamerika: UL 60601-1, 1: a upplagan.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning För defibrillering, pacing, övervakning och elkonvertering. Kan 
föranslutas till FR3, kan testas om föransluten och installerad 
med elektrodskydd.
Självhäftande elektroder av engångstyp med en nominell aktiv 
yta på vardera 80 cm2, och en integrerad normalkabel på 
122 cm. Sats med två elektroder på ett mellanlägg som passar i 
ett elektrodskydd för en FR3-systemväska. Levereras som 1 
sats (989803149981) eller 5 satser (989803149991).

Elektrodernas 
förvaringslivslängd

Paketen med elektroder är märkta med bäst-före-datum som 
ligger minst 30 månader efter tillverkningsdatumet.

Förvarings-/
transport-
temperatur

0–50 °C (32–122 °F).
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-7
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ANDRA KOMPATIBLA DEFIBRILLATORELEKTRODER 

989803149971 FR3 HÅRD SYSTEMVÄSKA

989803150211 BOTTENINSATS FÖR FR3-SYSTEMVÄSKA

KATEGORI PRODUKTINFORMATION

Föranslutningsbara 
och testade 

HeartStart SMART-elektroder II 989803139261: 
Självhäftande elektroder för engångsbruk med en nominell aktiv 
yta på vardera 80 cm2, som levereras i ett engångsfodral av 
plast, samt en inbyggd 122 cm vanlig kabel.
Föranslutningsbara till FR3.
För användning på vuxna, barn och spädbarn med FR3.

Ej 
föranslutningsbara

HeartStart DP-serien, 989803158211 och 989803158221: 
Självhäftande elektroder för engångsbruk med en nominell aktiv 
yta på vardera 85 cm2, som levereras i en förseglad förpackning, 
samt en inbyggd 122 cm vanlig kabel.
Inte föranslutningsbara till FR3.
För användning på vuxna, barn och spädbarn med FR3.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning Förvarar och skyddar FR3 med föranslutna SMART-elektroder 
III och tillvalstillbehör (nyckel för barn och spädbarn, extra-
elektroder, reservbatteri, och ). I väskans överdel och botten 
finns insatser med elektrodskydd .

Mått 33,5 x 26,2 x 13,2 cm med handtag.

Vikt 2,2 kg med elektrodskydd.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning För förvaring och skydd av FR3 med föranslutna SMART-
elektroder III och tillvals (reservbatteri. Innehåller 
elektrodskydd.

Mått 26,9 x 23,1 x 7,1 cm.

Vikt 0,4 kg.
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989803150221 FR3 MJUK SYSTEMVÄSKA

989803173711 FR3 LITEN MJUK FR3-VÄSKA

989803150031 FR3-NYCKEL FÖR BARN OCH SPÄDBARN

989803150061 FR3-DATAKORT

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning Förvarar och skyddar FR3 med föranslutna SMART-elektroder III 
och tillvalstillbehör (nyckel för barn och spädbarn, extraelektroder, 
reservbatteri, och ). Innehåller elektrodskydd och en justerbar 150 
cm lång axelrem.

Mått 12.1 cm x 25.1 cm x 27.9 cm.

Vikt 0,8 kg.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning För förvaring och skydd av FR3 med föranslutna SMART-
elektroder III och tillvalstillbehör (nyckel för barn/spädbarn och 
extraelektroder). Innehåller elektrodskydd och en justerbar 150 
cm lång axelrem.

Mått 12,2 cm x 25,1 cm x 19,5 cm.

Vikt 0,6 kg.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning När den installerats i FR3 går defibrillatorn över till läget för 
barn och spädbarn, vilket ger en lägre behandlingsnivå som 
lämpar sig för barn och spädbarn.

Mått 5,31 x 0,63 cm.

Vikt 17,0 g.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning Lagrar användardata för hämtning och senare granskning.

Minimikapacitet 8 timmars EKG-, händelse-- och röstinspelning.
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-9



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

989803150101 FR3-SPRÅKKORT

989803150081 MODUL MED SÄNDARE-MOTTAGARE FÖR TRÅDLÖS 
BLUETOOTH-TEKNIK

989803150111 FR3-UTRYCKNINGSSATS

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning Möjliggör ändring av huvudspråket på FR3, eller möjliggör 
tillsammans med konfigurationsprogrammet HeartStart Configure 
det tvåspråkiga alternativet.

Minimikapacitet När det används som FR3-datakort: 4 timmars ljud-, EKG-, 
händelse-- och röstinspelning.
OBS! Om det används som datakort kan de ursprungliga språkfilerna 
på språkkortet skrivas över.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Uppfyllelse Bluetooth Core-specifikation V2.0, klass II.

Frekvens 2,402 MHz till 2,48 GHz.

Förvarings-
temperatur

-20 till +60 °C.

Profiler som kan 
användas

Serieportsprofil med kompatibla Philips-program. Se billaga A 
för en lista över dessa produkter.
FTP-profil (File Transfer Profile) för filhämtning.

Överförings-
kryptering

Nyckel som delats i förväg, 128 bitar.

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning För 989803149971 FR3 hård systemväska.

Innehåll Pocketmask, rakblad för engångsbruk, 2 par handskar, en 
sjukhussax och en absorberande torkduk.

Mått 12,1 x 19,3 x 3,6 cm.

Väskmaterial Hård polyetylen.

Vikt 0,2 kg (0,5 lb).
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER G-10



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

861467 AED-ÖVNINGSDEFIBRILLATOR 3

KATEGORI NOMINELLA SPECIFIKATIONER

Tillämpning Utbildning i hur FR3 AED används.

Mått 21,8 cm x 13,3 cm x 5,7 cm.

Vikt
(med batterier)

600 g.

Batterityp och 
antal

4 alkaliska AA-batterier (LR6).

Batteri-kapacitet > 10 timmars.

Temperatur och 
relativ luftfuktighet

Drifttemperatur: 10º - 35º C.
Förvaringstemperatur: 0º - 40º C.
Relativ luftfuktighet: 0 - 90% icke-kondenser-ande.
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H YTTERLIGARE TEKNISKA DATA

MILJÖHÄNSYN

VIKTIGA VARNINGAR OCH PÅMINNELSER
• Elektroderna får inte komma i kontakt med andra elektroder eller med 

metalldelar som är i kontakt med patienten.
• Innan en defibrillering avges är det viktigt att koppla bort patienten från annan 

medicinsk elektrisk utrustning, exempelvis blodflödesmätare, som kanske 
inte har defibrilleringsskydd. Kontrollera också att elektroderna inte är i 
kontakt med metallföremål såsom sängramen eller båren.

• Kontrollera att inte förbrukningsartiklar, tillbehör, emballage och/eller 
reservdelar har skador, samt deras utgångsdatum.

ELEKTROMAGNETISK ÖVERENSSTÄMMELSE
Vägledning och tillverkardeklaration: HeartStart FR3-defibrillatorn (FR3) är 
avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som framgår av tabellerna 
nedan. FR3-användaren ska se till att den används i en sådan miljö.

Radiofrekvent (RF) störning från närliggande elektronisk utrustning (t.ex. 
kirurgisk utrustning med hög frekvens under användning, RFID-läsare, 
elektroniska övervakningssystem eller metalldetektorer) kan påverka prestandan 
hos FR3 vid användning.

Följande tabeller ger vägledning vid användning av FR3 i vissa elektromagnetiska 
miljöer. Om FR3 kan användas i en RF-miljö som inte specifikt täcks in av de data 
som presenteras nedan rekommenderar Philips att du fastställer påverkan från 
den miljön på prestandan hos FR3 på följande sätt:

• Installera FR3 - anslut elektroder och sätt i batteriet - och placera den i sin 
bärväska i RF-miljön som ska utvärderas. Utför ett användarinitierat test (se 
kapitel 4, ”Användarinitierat test”) och kontrollera att FR3 klarar testet.

• Anslut FR3 till en defibrillator/analysator som är konfigurerad att avge en 
ventrikelflimmervågform. Kontrollera att FR3 kan analysera och defibrillera. 

PRODUKT INFORMATION

Defibrillator Defibrillatorn innehåller elektroniska komponenter. Kassera den vid 
lämplig återvinningsstation och i enlighet med gällande föreskrifter.

Batteri Battericellerna innehåller kemikalier. Lämna in batteriet till lämplig 
återvinningsstation i enlighet med gällande föreskrifter.

Elektroder Begagnade elektroder kan vara kontaminerade med kroppsvävnad, 
kroppsvätskor eller blod. Kassera dem som smittförande avfall. 
HEARTSTART FR3 ANVISNINGAR FÖR ADMINISTRATÖRER H-1
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Om FR3 anger att den inte kan analysera eller om analysen avbryts kan det 
finnas RF-störningar.

• Anslut FR3 till en defibrillator/analysator som är konfigurerad för att avge 
asystolivågform. Kontrollera att FR3 kan analysera och att den avger ett 
beslut om att inte defibrillera. Om FR3 anger att den inte kan analysera eller 
om analysen avbryts kan det finnas RF-störningar.

Om du har fler frågor kontaktar du Philips på www.philips.com/AEDSupport för 
teknisk support.

ELEKTROMAGNETISK UTSTRÅLNING

ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

UTSTRÅLNINGS-
TEST UPPFYLLELSE ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – VÄGLEDNING

RF CISPR 11 Grupp 1
Klass B

FR3 AED använder endast RF-energi för sin interna 
funktion, utom när Bluetooth-modulen har 
installerats. Även under dessa omständigheter är 
dock utstrålningen av radiofrekvens mycket låg och 
ger sannolikt inte upphov till störningar hos 
elektronisk utrustning i närheten.
FR3 lämpar sig för användning på alla slags platser, 
inklusive i bostadshus och på platser som är 
anslutna till det allmänna lågspänningselnätet som 
strömförsörjer byggnader avsedda för bostads-
ändamål.

IMMUNITETS-
TEST

IEC 60601-
TESTNIVÅ

UPPFYLLELSE-
NIVÅ

ELEKTROMAGNETISK 
MILJÖ – VÄGLEDNING

Elektrostatisk 
urladdning 
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV-kontakt
± 8 kV luft

± 6 kV-kontakt
± 15 kV luft

Inga speciella krav gäller med 
avseende på elektrostatiska 
urladdningar.*

Magnetfält med 
nätfrekvens 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m Magnetfält med nätfrekvens 
ska ligga på nivåer som är 
relevanta för typiska 
kommersiella miljöer och 
sjukhusmiljöer. 
Det föreligger inga speciella 
krav på icke-kommersiella/
icke-institutionella miljöer.
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FLYGPLANSMILJÖ

IMMUNITETS-
TEST

IEC 60601-
TESTNIVÅ

UPPFYLLELSE-
NIVÅ

ELEKTROMAGNETISK 
MILJÖ – VÄGLEDNING

Utstrålad 
radiofrekvens
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz till 
2,5 GHz

20 V/m
80 MHz till 

6 GHz

Använd inte bärbar och mobil 
kommunikationsutrustning 
som använder radiofrekvens 
närmare någon del av FR3, 
inberäknat kablarna, än vad 
som är absolut nödvändigt.† 
De rekommenderade minsta 
avstånden mellan olika typer av 
sändare och AED-utrustningen 
framgår av tabellen.
Störningar kan 
uppkomma i närheten av 
utrustning som märkts 
med följande symbol: 

Ledningsbunden 
RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms, utom 
10 Vrms i ISM-
frekvensband

10 Vrms
10 MHz till 

80 MHz

Rekommenderat minsta 
avstånd: d = 1,2√ P.

OBS 1:Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen 
påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

* Normalt gäller att automatiska, externa defibrillatorer (AED) ibland är känsliga för störningar som genereras 
av rörelser hos patient och/eller utryckningspersonal i miljöer där ett betydande statiskt elektriskt fält 
föreligger, exempelvis låg luftfuktighet, syntetiska mattor etc. Som en säkerhetsåtgärd innefattar Philips AED-
enheter en patenterad metod som känner av en eventuell förvrängning av EKG-signalen som en följd av 
sådana störningar, och som reagerar genom att uppmana användaren att vara stilla. När så är fallet är det 
viktigt att försöka vara så stilla som möjligt runt patienten under rytmanalysen, i syfte att säkerställa att den 
signal som analyseras motsvarar patientens hjärtrytm.

† Fältstyrkor från sådana fasta sändare som basstationer för radio (mobil/trådlös), telefoner, bärbar radio, 
amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutses teoretiskt med någon större 
noggrannhet. En elektromagnetisk platsundersökning bör eventuellt övervägas, för att fastställa den elektro-
magnetiska miljön som förorsakas av eventuella sändare som sänder på radiofrekvens. Observera FR3 om 
den uppmätta fältstyrkan på den plats där enheten används överstiger den tillämpliga RF-uppfyllelsenivån 
enligt ovan, för att säkerställa normal funktion. I händelse av onormala prestanda kan ytterligare åtgärder bli 
nödvändiga, såsom att omorientera eller flytta FR3.

IMMUNITETS-
TEST

RTCA DO-160E-
TESTNIVÅ

ELEKTROMAGNETISK MILJÖ -
VÄGLEDNING

Utstrålad 
radiofrekvens

Kategori D Representerar godtagbara dämpningsnivåer 
för alla flygplanskabinmiljöer

Ledningsbunden 
RF

Kategori K Representerar godtagbara dämpningsnivåer 
för alla flygplanskabinmiljöer

UTSTRÅLNINGS-
TEST

RTCA DO-160E-
TESTNIVÅ

ELEKTROMAGNETISK MILJÖ -
VÄGLEDNING

Utstrålad 
radiofrekvens

Kategori M - 
Laddning

Uppfyller kraven för alla 
flygplanskabinmiljöer
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REKOMMENDERAT MINSTA AVSTÅND MELLAN BÄRBAR 
OCH MOBIL RF-KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH 
DEFIBRILLATORN HEARTSTART FR3

FR3 är avsedd för användning i elektromagnetiska miljöer där de utstrålade RF-
störningarna är kontrollerade. Kunden eller användaren av FR3 kan förebygga 
elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minsta avstånd mellan rörlig och 
mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och FR3, enligt rekommendationerna 
nedan, på basis av kommunikationsutrustningens högsta avgivna effekt.

CYKELTID MELLAN DEFIBRILLERINGAR

FR3-funktionen för snabbdefibrillering används för att avge en defibrillering inom 
vanligtvis 8 sekunder, vid användning av ett nytt batteri, efter det meddelande 
som avslutar ett HLR-protokoll. Om ett nytt batteri används kräver FR3 normalt 
<20 sekunder mellan defibrilleringarna, inklusive analys. Efter 15 defibrilleringar med 
samma batteri kräver FR3 <30 sekunder från analys till defibrilleringsberedskap. 
Efter 200 defibrilleringar med samma batteri kräver FR3 <40 sekunder från första 
strömtillslag till defibrilleringsberedskap.

SÄNDARENS 
HÖGSTA 

NOMINELLA 
AVGIVNA EFFEKT 

(W)

MINSTA AVSTÅND PÅ BASIS AV SÄNDARFREKVENSEN (M)

10 MHZ TILL 
80 MHZ
d = 1,2√ P

80 MHZ TILL 
1 GHZ

d = 0,6√ P

1 GHZ TILL 
18 GHZ

d = 0,46√ P

0,01 0,12 0,06 0,0

0,1 0,36 0,19 0,14

1 1,2 0,6 0,5

10 3,6 1,9 1,4

100 12,0 6,0 4,6

För sändare med avgivna högsta nominella effekter som inte finns med i uppställningen 
ovan kan det rekommenderade minsta avståndet d i meter (m) fastställas med hjälp av 
den tillämpliga ekvationen för sändarens frekvens, där P är sändarens nominella högsta 
avgivna effekt i watt (W), enligt sändartillverkaren.

OBS 1. Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det minsta avståndet för det högre frekvensområdet.
OBS 2. En ytterligare faktor på 10/3 används vid beräkning av rekommenderat minsta avstånd för sändare 

inom ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 MHz, respektive frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz, 
för att minska sannolikheten för att mobil/bärbar kommunikationsutrustning ska orsaka störningar, om 
den oavsiktligen hamnar inom patientområden.

OBS 3. Riktlinjerna är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen 
påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

OBS 4. Sändare/antenner på den här effektnivån är sannolikt monterade på ett räddningsfordonschassi. 
De avstånd som anges här avser öppna fält. För en extern antenn är avståndet sannolikt kortare.

OBS 5. Minsta avstånd beräknades med hjälp av IEC-formler och känslighetstestnivån för värsta tänkbara fall 
enligt RTCA DO-160E och IEC 60601-1-2.
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