
LifeVac räddar liv när någon i din omgivning satt i halsen. Agera snabbt och 
enkelt, genom en rörelse kan du snabbt få ut mat eller annat föremål som 
blockerar luftvägarna på dig själv, annan vuxen eller ett barn i din närhet.

Flera dagis, restauranger, biografer samt räddningsfordon är redan utrustade med 
LifeVac. Se till att vara redo du också!

LifeVac bör finnas tillgänglig i alla miljöer där mycket folk vistas, exempelvis  
i butiker, på kontor, skolor, förskolor, äldreboenden, flygplan, tåg, hotell,  
restauranger, lunchrum och på sportanläggningar. 

LifeVac är enkel att använda, kräver ingen medicinsk utbildning och för tillfället finns 
det inga andra instrument som kan jämföra sig med LifeVac. Det patenterade instru-
mentet används för att åtgärda luftvägsstopp efter det att HLR rådets riktlinjer inte 
gett resultat. En enkel handtryckning skapar ett vakuum ovanför föremålet i luft- 
strupen vilket gör att föremålet kan sugas upp och fastna i LifeVac-enheten.

LifeVac har hittills dokumenterat 13 räddade liv och är den enda  
produkten på marknaden som fungerar att använda på sig själv.   

Tillsammans med din LifeVac-enhet får du 1 st övningsmask, 1 st Act-fast mask samt 
en Act-fast mask för barn. De är uppmärkta med olika färger; grön för vuxna samt 
gul för barn över 18 kg (cirka 3-4 års ålder). Efter användande skall Act-fast masken 
avlägsnas och återvinnas innan ny monteras. 

LifeVac går även att få med tillhörande väggfäste, skylt och dekal, i enlighet med 
europastandard, samt handlingsplan.  

LifeVac räddar liv  
när ryggslag och buktryck inte fungerar

w Buktryck har en  
effektivitet om  
37 procent. 
 
w LifeVac har en  
dokumenterad  
effektivitet på  
99,7 procent.

w Det sug som  
uppstår med  
LifeVac är upp till  
3 gånger högre  
än högst uppmätta 
hostning.

Utrusta ditt hem eller din arbetsplats redan idag! 
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