
– det sköter sig självt, och vi 
vet att det alltid funkar!

– så mycket enklare nu,
vi behöver inte tänka på 
veckokontroller, hjärt-
startaren är övervakad 
dygnet runt! 

Övervakning och underhåll
för en hjärtsäker vardag

Bevakning av livräddande utrustning



När hjärtat slutar fungera

1
2
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Vi övervakar era hjärtstartare dygnet runt. Ni kan alltid räkna 
med att allting fungerar som det ska – vi underhåller både 
hjärtstartare och det uppkopplade Rotaid-skåpet och informe-
rar er genom notifikationer via SMS eller e-post vid behov.

Om olyckan är framme tillser vår livräddningstjänst att HLR- 
kunniga i närheten omedelbart informeras för att kunna agera, 
och därmed spara viktiga sekunder för den drabbade.

Vi registrerar era hjärtstartares placering i hjärtstartarregistret, byter 
batterier och elektroder vid behov, övervakar funktionsstatus dygnet 
runt – och skickar månatliga statusrapporter, så att alla berörda känner 
sig trygga med hjärtstartarna.

Ni har alltid fullständig funktionsgaranti som kunder hos ViaProtect, och får alltid 
rätt batterier och elektroder oavsett fabrikat på er hjärtstartare.

Med Rotaid-skåpet gör ViaProtect det möjligt att placera hjärtstartare utomhus 
och i miljöer där man tidigare riskerat stölder eller sabotage. Detta tack vare det 
uppkopplade, upplysta och uppvärmda skåpet som minskar stöldrisken och ökar 
vetskapen om hjärtstartarens placering och status – tack vare GPS-positionering, 
larm (98 dB) och tydlig skyltning.

Med ViaProtect kan du sova gott med vetskapen om att hjärtstartaren är på sin 
plats och har fått den service den behöver. Vår tjänst skapar trygghet för dig och 
din omgivning genom övervakning av hjärtstartaren – både gällande funktion och 
fysisk plats – och den revolutionerande förvaringslösningen gör det möjligt att 
placera hjärtstartaren i miljöer där man tidigare riskerat stölder eller sabotage.

Vår uppkopplade tjänst kapar livsavgörande sekunder genom en optimerad 
lösning som gör det lättare för omgivningen att agera snabbt innan ambu-
lans och räddningstjänst anländer, och kan rädda tusentals liv varje år.

måste allt annat fungera

Tillgänglighet

Enkelhet

Trygghet



Ett säkert kort

Vi övervakar era hjärtstartare dygnet runt. Ni kan alltid räkna 
med att allting fungerar som det ska – vi underhåller både 
hjärtstartare och det uppkopplade Rotaid-skåpet och informe-
rar er genom notifikationer via SMS eller e-post vid behov.

Om olyckan är framme tillser vår livräddningstjänst att HLR- 
kunniga i närheten omedelbart informeras för att kunna agera, 
och därmed spara viktiga sekunder för den drabbade.

ViaProtects unika helhetslösning innebär inte bara trygghet i stunden. Den skapar 
även nya möjligheter för er säkerhet och kan övervaka samtliga era hjärtstartare 
över hela landet, dygnet runt.

Vårt uppkopplade förvaringsskåp övervakar allt, och vi kan informera er i realtid om 
skåpets placering, om skåpet öppnas och om hjärtstartarens funktion, oavsett fabrikat.

Med hjälp av statusrapporter, notifikationer och vår unika lösning för personer 
med HLR-kunskap i närheten av hjärtstartaren har ni allt ni behöver för er 

hjärtsäkerhet.

Men att bara veta räcker inte 
– vi tar det från kunskap till handling
Vi tar också hand om all service och allt underhåll av hjärtstartaren, 
oavsett fabrikat eller modell. Vi säkerställer att batterier och elek-
troder byts ut vid behov för att hjärtstarten ska fungera vid hjärtstopp, 
och vi finns även tillhands som stödkontakt efter en incident.

Vi ser till att era hjärtstartare har god synlighet, att de finns registre-
rade i  det nationella hjärtstartarregistret, och att hjärtstartarens 

placering lätt kan hittas. Kort sagt, vi övervakar och hanterar era 
hjärtstartare så att ni känner er trygga och säkra.

när livet står på spel

Sov gott om nätterna
vi är vakna för att vaka

Bevakning av livräddande utrustning

viaprotect.se       040 - 410 800       info@viaprotect.



Er trygghet
vår hjärtefråga

För oss är övervakade hjärtstartare i Rotaid 24/7 en fråga om 
liv och död. Tillsammans med ambulanssjuksköterskor, HLR-instruktörer 

och överlevare av plötsligt hjärtstopp, arbetar vi outtröttligt för att fler 
människor ska få komma hem till sina nära och kära. En absolut förutsätt-

ning för detta är att den hjärtstartare du har underhålls och finns på plats. 

Som exklusiv distributör av Rotaid 24/7 skapar vi en ny standard 
där innehavare kan sova gott med vetskapen om att hjärtstartaren 

är på sin plats och har fått den service den behöver.

Bevakning av livräddande utrustning


