
Samaritan PAD 360P
SAM 360P är en lättanvänd helautomatisk hjärtstartare, 
speciellt framtagen för offentligt bruk, som med tydliga 

instruktioner guidar användaren genom händelseförloppet.

- JAG SÄGER HUR 
DU SKALL GÖRA!

HELAUTOMATISK

SAM 360P analyserar en persons hjärt-
rytm och avger en strömstöt helt per 
automatik. SAM 360P är den första hjärt-
startaren i världen försedd med en unik 
teknologi för att känna av om någon 
oavsiktligt rör vid personen när en 
strömstöt ska levereras. Med ljusindikator, 
svensk röst och med en metronom som 
anger takten för kompressionerna, guidar 
den användaren genom situationen. 

LÄNGSTA GARANTIN

SAM 360P har den längsta garantitiden 
i världen. HeartSine Technologies är en 
av världens största tillverkare och tillver-
kar hjärtstartare med hög kvalitet och 
pålitlighet. SAM 360P är en hjärtstartare 
tillverkad inom EU med Europeiska 
komponenter.



Två komponenter, ett utgångsdatum 
SAM 360P enda underhålls komponenter, 
batteri och elektroder, är kombinerat i en 
kassett så kallat Pad-Pak™. Den unika 
kombinationen gör att endast ett utgångs-
datum behöver kontrolleras. Kombina-
tionen med batteri och elektroder är den 
säkraste lösningen på marknaden. 

Låg driftskostnad 
Med en standby-tid på minst 4,5 år från 
tillverkningsdatum är lösningen med 
Pad-Pak™ betydligt kostnadseffektivare 
jämfört med hjärtstartare med separata 
batteri och elektrodplattor

Avancerad teknologi 
SAM 360P använder sig av patenterad 
elektrodteknologi, avancerad och stabil 
mjukvara och patenterad SCOPE™ - 
bifasisk teknologi (en bifasisk stöt är en 
elektrisk ström som leds genom hjärtat 
först i ena riktningen och sedan i den 
andra) för att analysera hjärtrytmen och 
rekommendera elchock vid behov.

Samaritan PAD 360P

Elektroder
SAM360P använder elektroder som till 
skillnad från andra är tillverkade med 
silverlegering. Överledningen mellan 
elektrodplattan och hjärtstartaren är 
viktig för korrekt insamlande av data. 
Silver leder data och reducerar 
störningar på ett överlägset sätt än 
traditionella elektrodplattor baserat på 
aluminiumlegering.

Bärbar och lätt 
PAD 360P är tillverkad med moderna 
komponenter, väger endast 1 kg och är 
betydligt mindre än andra hjärtstartare.

Tålig 
PAD 360P är stöt- och vibrationstålig 
och har IPklass 56, vilket är branschens 
högsta klassificering avseende damm- 
och fukttålighet. Hjärtstartaren har en 
fabriksgaranti på 10 år.

Alltid redo 
En statusindikator blinkar för att visa 
att hjärtstartaren fungerar och är redo 
att användas. Automatiskt själv-test 
utförs varje vecka.
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