
 
 

Sparar 1 000-lappar genom att jämföra driftskostnaden på hjärtstartare! 

Alla hjärtstartare behöver service (byta batterier och elektroder). Vissa modeller behöver service oftare än andra. När du jämför priser ska du 
även titta på vad hjärtstartare har för driftskostnader. Du kan spara en hel del pengar, som du kan göra annat roligt för. 

Visste du att vissa modeller har ett batteri som kostar mellan 4 000–5 000 kr ex moms? Anledningen till att länken går till apotea.se är för att 
de är billigast och fraktkostnaden ingår, tänkte om du ändå måste beställa så vet du var du kan göra det. 

Det är helt orimligt att betala ca 50 % (eller mer) av hjärtstartarens begagnatvärde för ett batteri. Håller du med? Blir ibland kontaktad av 
kunder som vill serva sina hjärtstartare – då skäms jag för att berätta vad det kostar, för jag vet hur de reagerar. Det är därför dessa 
hjärtstartare inte finns i vårt sortiment. Och jag skulle aldrig rekommendera dessa modeller till någon, eftersom jag vet att de blir missnöjda 
efter köpet. 

En annan märklig sak är att vissa tillverkare väljer att sälja batteriet och elektroderna endast som ett paket. Det är en nackdel för dig, eftersom 
kostnaden vid användning blir mycket högre än om du kunde köpa delarna separat. 

Observera att driftskostnaden är beräknad utifrån antal batterier och elektroder som behöver bytas under en 8 års period. 

Förklaring av IP klass 21 
Ju högre siffra desto bättre. Den första siffran (2) står för täthet mot smuts och andra partiklar. Andra siffran (1) står för täthet mot vatten. X 
betyder att den inte är prövad för täthet mot smuts och andra partiklar. 

 

 

 

https://www.apotea.se/cardiac-science-intellisense-litiumbatteri-f%C3%B6r-aed-g3


 
 

  

Lifepak CR2 Philips HS1 Philips FRX Samaritan PAD 500 Powerheart AED G5 
 

AED Plus Zoll AED 3 

Tillverkare Physio-Control Philips Philips Heartsine Cardiac Science Zoll Zoll 

Tillverkningsår 2016 2002 2005 2012 2015 2002 2016 

Garanti 8 år 8 år 8 år 10 år 8 år 7 år 8 år 

Driftskostnad under en 
8 års period 

2 746 kr 3 680 kr 3 554 kr 2 750 kr 5 250 kr 2 380 kr 3 380 kr 

Kostnad vid användning 845 kr 670 kr 628 kr 
2 750 kr 

(batteri och elektrod 
måste bytas samtidigt) 

630 kr 1 490 kr 1 590 kr 

Hållbarhet elektroder 4 år 2 år 2 år 4 år 2 år 5 år 5 år 

Kostnad 
vuxenelektroder 

845 kr 670 kr 628 kr 
2 750 kr 

(batteri och elektrod 
måste bytas samtidigt) 

630 kr 1 490 kr 1 590 kr 

Kostnad barnelektroder 
0 kr 

(har knapp för 
barnläge) 

1 199 kr 
1 033 kr 

(Nyckel för barnläge, 
engångskostnad) 

2 495 kr 913 kr 900 kr 
0 kr 

(har knapp för 
barnläge) 

Hållbarhet batteriet 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 5 år 
5 år (3 år om Wi-Fi 

aktiv) 

Kostnad batteri 1 901 kr 1 670 kr 1 670 kr 
2 750 kr 

(batteri och elektrod) 
måste bytas samtidigt) 

3 360 kr 890 kr 1 790 kr 



 
 

  

Lifepak CR2 Philips HS1 Philips FRX Samaritan PAD 500 Powerheart AED G5 
 

AED Plus Zoll AED 3 

Kan analysera under 
pågående HLR 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kan användas på barn 
med knapptryckning 

Ja 
Nej 

(barnelektroder köpes 
separat) 

Nej 
(barnelektroder köpes 

separat) 

Nej 
(barnelektroder köpes 

separat) 

Nej 
(barnelektroder köpes 

separat) 

Nej 
(barnelektroder köpes 

separat) 
Ja 

Kan byta språk med en 
knapptryckning 

Ja  
(mot extra kostnad) 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Uppkopplingsbar via 3G-
nätet 

Ja 
(mot extra kostnad) 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kan spåras via 3G Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Uppkoppling via Wi-Fi  Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Gör självtester Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Möjlighet att uppdatera 
mjukvaran 

Ja (via Wi-Fi/3G) Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

IP-klass IP55 IP21 IP55 IP56 IP55 IP55 IP55 

Vikt 2,0 kg 1,5 kg 1,6 kg 1,1 kg 2,6 kg 3,1 kg 2,5 kg 

 


