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VEDLIGEHOLDELSE AF HJERTESTARTER NIHON KOHDEN 2100 

pr. 18. februar 2019 

 

HVIS HJERTESTARTER IKKE HAR VÆRET I BRUG: 

 

Hjertestarteren er af mærket: Nihon Kohden 2100 

Hvert 2. år skal batteri og pads (de to elektroder) skiftes i hjertestarteren. 

Dette er senest sket 12. september 2019. Så hvis hjertestarteren ikke har været brugt, skal de skiftes 

igen d. 12. september 2021. 

Når/hvis batteriet er ved at udtømt, kommer der små ”pip” fra hjertestarteren – lyder som en syg 

fugleunge der er faldet ud af reden! 

På batteriet står en udløbsdato, som indikere at det kan holde i fire (4) år, så det må være en vurdering, 

om det skal skiftes hvert andet år, hvert tredje år, eller når det ”pipper” 

 

HVIS HJERTESTARTER HAR VÆRET I BRUG: 

Hvis hjertestarteren har været i brug, SKAL pads (de to elektroder) skiftes. 

Er hjertestarteren blevet rekvireret af Falck, Regionen, eller andre, vil Regionen refundere udgifterne til 

nye pads. Men du/I/vi skal selv betale dem først. Har du selv eller andre i byen hentet hjertestarteren, 

er det byen der skal betale for nye pads. 

 

HVOR KØBER MAN BATTERI OG PADS? 

Jeg har fundet 4 (fire) steder der pr. d. 18. februar 2019, sælger batteri og/eller pads til vores 

hjertestarter. 

1. www.hjertestartnu.dk 

E-mail: mette@hjertestartnu.dk 

Tlf. 3222 1446 

Adresse: Rådhustorvet 2A, 1 sal, 8900 Randers 

Den 4. september 2018 fik vi tilbud fra Mette Mondrup Lindberg på pads.  

Pris pads: 887,50 kr. incl. moms + 90 kr. i fragt 

Pris batteri: Ingen pris 

CVR: Ukendt 

http://www.hjertestartnu.dk/
mailto:mette@hjertestartnu.dk
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2. www.First-8.dk 

E-mail: info@first-8.dk 

Tlf. 4290 9292 

Adresse: Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj 

Pr. d. 18. februar 2019: 

Pris pads: Ingen særskilt pris mene en pris på en ”pakke” med pads og batteri: 3669,00 kr. incl. 

moms 

Pris batteri: 3125,00 kr. incl. moms. 

CVR: 37222070 

 

3. www.aedbutikken.dk 

E-mail: info@aedbutikken.dk 

Tlf. 8988 8225 

Adresse: Ingen dansk oplyst 

Pr. d. 18. februar 2019: 

Pris pads: 887,50 kr. incl. moms. Fragt Gratis 

Pris batteri: 3118,75 kr. incl. moms. Fragt Gratis 

CVR: 12929463 

 

4. www.savinglives.dk 

E-mail: info@savinglives.dk 

Tlf. 5072 9977 

Adresse: Fjordgade 8, 9000 Aalborg 

Pr. d. 18. februar 2019: 

Pris pads: 1061,00 kr. incl. moms. Fragt 39,00 kr. 

Pris batteri: 2994,00 kr. incl. moms. Fragt 39,00 kr. 

CVR: 31506638 

 

 

 

 

http://www.first-8.dk/
mailto:info@first-8.dk
http://www.aedbutikken.dk/
mailto:info@aedbutikken.dk
http://www.savinglives.dk/
mailto:info@savinglives.dk
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Man kan også forsøge at rette henvendelse til TrygFonden Hjertestarter Netværk.  

Brug e-mail: netvaerk@hjertestarter.dk eller ring på 7022 2252, for at høre om de har kendskab til andre 

forhandlere. 

Når der er installeret nye elektroder SKAL de kontaktes, for at gøre hjertestarteren ”aktiv” på nettet. 

Den virker dog alligevel, man kan blot ikke se via internettet, at der er en hjertestarter.  

Aktivering skal ske, uanset om elektroderne blot er skiftet rutinemæssigt, eller fordi de har været i brug. 

 

HVORDAN FÅR MAN PENGE REFUNDERET FOR PADS? 

Hvis hjertestarteren er rekvireret af Falck, Regionen eller andre aktører, vil Regionen refundere 

udgifterne til nye pads. 

Når du har købt og betalt nye pads, skal du sende en mail til: 

hovedpostkasse@ph.rm.dk  

 

hvor du i emnefeltet anfører "REFUSION AF ELEKTRODER" 

 

Der er her en 6 (seks) sider vejledning i hvordan man sender en elektronisk faktura. Vejledningen kan 

også findes på http://vejerslevby.dk/om-vejerslev/hjertestarter-24-timer-doegnet 

 

I mail af 3. september 2018, stod der, at man i ”personreference” skal skrive Ida Toft Jensen, men det 

kan jo ændre sig, så ring på 7841 4848, for hjælp til udfyldelse af elektronisk faktura. 

 

Når denne elektroniske faktura er sendt, via www.virk.dk, går der 30 dage inden pengene kommer ind 

på din NEM-konto 

 

mailto:netvaerk@hjertestarter.dk
mailto:hovedpostkasse@ph.rm.dk
http://vejerslevby.dk/om-vejerslev/hjertestarter-24-timer-doegnet
http://www.virk.dk/

