Rädda liv 24 timmar om dygnet
7 dagar i veckan.
Vi på Rescuelife 247 vill hjälpa er att jobba för
säkrare vattennära miljöer. I denna broschyr finner
ni fakta, verktyg och inspirerande bilder.
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Bakgrund
Rädda liv 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det är vad vi vill.
På Fristad Plast AB har vi producerat Trygg-Hansalivbojen sedan 1976. Tillsammans med våra kunder
och leverantörer utvecklar, producerar och levererar vi livräddningsprodukter till bl a Sverige, Norge,
Danmark och Finland. Fristad Plast är ett teknikbaserat produktionsbolag som grundades av Leif
Forsström 1967. Utveckling, nytänkande och samarbete är ledord som funnits med i utvecklingsarbetet genom åren. Tack vare detta har vi idag en högkvalitativ produktion av allt från formsprutade
plastdetaljer till livräddningsutrustning och plaststansning. Personalen har genom åren hjälpt till att
skapa det förtroende som är vårt signum, gentemot våra kunder och leverantörer. Utifrån detta har vi
utvecklat vårt sortiment av livräddningsutrustning. Med livbojen som grund har detta varit en hjärtefråga i företaget genom åren.
Enligt WHO så drunknar runt 338 000 människor varje år världen över1. I Sverige var motsvarande siffra
drygt 130 personer år 2014 (SLS)2. Vi vill bidra till att minska dessa siffror. 2012 startade vi därför vårt
varumärke Rescuelife 247. Detta är idag ett komplett sortiment av livräddande produkter, utvecklat av
personal med mångårig erfarenhet av livräddning. Med Rescuelife 247 vill vi samla våra livräddande
produkter under ett namn. Den gemensamma nämnaren är att produkterna skall rädda liv 24 timmar
om dygnet, 7 dagar i veckan.
Niclas Forsström
VD
Christian Forsström
Utvecklingschef
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Tjänster
Heltäckande livräddning är vårt mål.
Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar till att rädda liv. Därför tror vi på en helhetslösning där vi kan hjälpa er med mer
än bara produkterna. Vi erbjuder bland annat demo-visningar, utbildning på plats, montering, support och tjänster för
inventering.

Vi blir gärna en del av er handlingsplan!
På plats kan vi hjälpa till med en risk- och nuläges analys av era utemiljöer. Vi kommer gärna med tips och råd gällande ert målinriktade arbete mot säkrare vattenmiljöer. För att underlätta arbetet har vi tagit fram vår inventeringstjänst,
en app utformad för att ge er möjlighet till enkel och tydlig inventering. Tjänsten ger en klar bild av nuläget, vad som
behöver förbättras och vad som är bra på era vattennära platser. Inventeringstjänsten är verktyget för förbättring av
säkerheten och vi vill gärna fungera som bollplank i ert arbete. Under hela processen finns vi för att stötta och hjälpa till.
Ni är varmt välkomna att kontakta oss för support samt svar på era frågor!

Support:
Växel +46 (0)33 23 16 00
Niclas Forsström
VD
Direct +46 (0)33 23 16 01
nf[@]fristadplast.se

Kontakta oss för offert gällande
utbildning, demo-visningar,
& montering av utrustning.

Montering
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Produkter

Livräddningspost
Platsskylt

Livräddningshake

Bojpost
med
Livboj
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Livlejdaren

Livräddningsstege

Livräddningsbåt

Livhanken
5
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LIVBOJ
Varje år räddar livbojen livet på minst tio personer i Sverige

Inspiration
Livbojen utgör grunden i vårt livräddningssortiment. På Fristad Plast AB har vi producerat livbojar sedan 1976. Livbojarna placeras ut av hamnar, föreningar och kommuner. Livbojar finns vid sjöar, kuster
och vattendrag runt om i Sverie. Livbojen finns där för att öka säkerheten.

Funktion
Livbojen ökar säkerheten vid alla vattennära miljöer. Den är grunden i livräddningsutrustningen, välutvecklad under lång tid och används över hela världen.
Grundfunktionen är flythjälp för den nödställde och livräddaren. Livbojen är också den förlängda armen
mellan livräddaren och den nödställde. Livbojens utformning gör att den flyter med vattnet istället för
att driva med vinden på ytan. Den nödställde kan då själv simma ikapp bojen.
Tillsammans med kastlinan, vilken är monterad på livbojen, får man en lång räckvidd för att nå den nödställde. Kastlinan är flytande och har en synlig orange färg. Linans konstruktion gör den icke knutbar.
Livbojen är skumfylld, vilket gör att den flyter även om den är utsatt för skada. Livbojen har ett unikt
ytterskikt, vilket gör den mjuk och hållbar. En välskött livboj håller i cirka 10 år. Livbojshållaren behåller
livbojen stabilt på dess plats och gör den lättillgänglig för alla. Vi rekommenderar att livbojen placeras
på 1,5 m för att även barn och rörelsehindrade ska kunna nå livbojen.

Fakta
- Livbojens flytkraft håller för två personer.
- Bojen har en kastlina på 20 alternativt 25 meter.
- Tillverkningsåret finns angivet på livbojen samt på behållaren som linan ligger i.
Mått: 		

Ø 73 cm (yttermått)

Vikt: 		

2,1 kg

Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som brännbart. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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Med Livbojen som grund har vi byggt upp ett komplett
sortiment av livräddande produkter, utvecklat av personal med
mångårig erfarenhet av livräddning. Med Rescuelife 247 vill vi
samla våra livräddande produkter under ett namn. Den gemensamma nämnaren är att produkterna skall rädda liv 24 timmar
om dygnet, 7 dagar i veckan.
Önskas mer information om våra produkter, besök gärna vår
hemsida, http://rescuelife247.se eller kontakta oss för personlig
information.
Besök livbojar.se där hittar livbojen för ditt behov.

7

rescuelife247.se

20161116 Sverige

LIVRÄDDNINGSPOST
Livräddningsposten skapar trygghet och funktion
när det verkligen gäller.
Inspiration
Komplett enhet för livräddning vid vattennära miljöer såsom hamnar, kajer, stränder och vattendrag.
Valet av underhållsfria material samt typgodkända produkter bäddar för hög funktionalitet med lång
livslängd. Med sin ändamålsenliga design och sina unika funktioner finns den på plats 24 timmar om
dygnet, 7 dagar i veckan för att rädda liv.

Funktion
Livräddningsposten är kort och gott den kompletta livräddningsutrustningen. I alla offentliga vattennära
miljöer, så som hamn, kaj, vattendrag eller strand, så är detta det optimala multiverktyget för livräddning. Vi är stolta över att kunna presentera denna livräddningspost, där vi samlat alla de högklassiga,underhållsfria och typgodkända produkter som behövs vid en livräddningssituation. Allt för att,
genom de olika komponenternas funktioner, ge bästa möjliga förutsättningar vid livräddning. Varje del
av utrustningen är utvecklad för att på bästa sätt fylla sin livräddande funktion.

Fakta
Ett komplett paket som innehåller:
- 60mm aluminiumstolpe inkl. beslag för livboj, hake och stege, längd 3 m.
- 3,5 meters livräddningsstege, inklusive ett par livräddningsbågar
- Livräddningshake 5 meter.
- Platsskylt (glöm inte att skicka in position och övrig märkning på skylten)
- Fot för montering på brygga/kaj.
Mått:
Livräddningspost
Livräddningsstege
Livräddningsbågar
Stolpfot varmgalvad
Platsskylt 		
Livräddningshake
Totalvikt: 		

stolpe Ø 6 x 300 cm
362 x 46 x 7 cm (12st stegpinnar)
50 x 29 x Ø 4 cm
15 x 20 x 20 cm
31 x 22 x 7 cm
500 x Ø 6 x 3,5 cm
22,9 kg

Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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PLATSSKYLT
Livräddande förkortning av insatstiden vid nödsituation
Inspiration

Vid montering av platsskylten, höjer ni säkerhetsnivån på livräddningsposten ytterligare en nivå. Att i en
nödsituation och som besökare på främmande ort beskriva var man befinner sig är inte en enkel uppgift. Informationen om platskoordinater samt larmnummer till SOS kortar insatstiden för räddningstjänst
avsevärt. En funktion som ibland är skillnaden mellan liv och död. Kontaktinformationen längst ned ger
dessutom allmänheten möjlighet att fel anmäla eventuella brister gällande utrustningen.

Funktion
Platsskylten anger koordinater för snabbast möjliga positionering av nödställd vid larm till SOS. Denna
funktion ger ökad säkerhet vid en nödsituation genom en maximal förkortning av insatstiden, vilket
kan vara livsavgörande. Platsskylten rekommenderas därför av Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB).
Högkvalitetsskylt med uppmätt läsbarhetsavstånd och information om PLATSNAMN - för snabb positionering av nödställd vid nödsamtal till SOS.
Utöver platsens namn står även SOS Alarms specifika platskoordinat för positionen. Även servicekontakt gällande livräddningsutrustningens skick står på skylten, så allmänheten har möjlighet att rapportera eventuella brister.

Fakta
Mått: 		

31 x 22 x 7 cm

Vikt: 		

1,3 kg (inklusive beslag)

Färg: 		

Plast, aluminium.

Tillbehör:

Räddningspost

Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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LIVRÄDDNINGSSTEGE
Det flytande multiverktyget för livräddning
Inspiration
Stegen med sina livräddningsbågar är ett multiverktyg för vattenlivräddning, såväl sommar som vinter.
Skumfyllningen av stegen ger bra flytförmåga samt ökad livslängd i tuffa utomhusmiljöer. Självklart är
stegen testad och godkänd enligt arbetsmiljöverkets krav på stegar, detta för tryggt användande vid
livräddning. Tydlig uppmärkning med reflexer och text gör stegen lätt att upptäcka vid nödsituation.

Funktion
Vår livräddningsstege med hakar är en viktig del i livräddningssortimentet, med dess många funktioner
för att rädda liv.
Denna användarvänliga stege med bågar används för att ta sig ner till eller upp från vattnet vid en kajkant eller liknande. Den kan också användas som hjälpmedel för att dra upp en nödställd från vattnet,
eller som bår. Tack vare sina halkfria steg är stegen mycket säker. Grundkonstruktion är självklart SPTypkontrollerad SPCR 064 enligt arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3 Sverige.
De medföljande räddningsbågarna monteras på stegen för att kunna använda den som tillfällig kajstege, då den hakas fast på till exempel en kajkant eller ett räcke. Detta möjliggör klättring upp ur vattnet
även där stegen inte når ner till botten. Tänk då på att stegen bör nå ner en meter under vattenytan.
Räddningsbågarna kan även användas till att lyfta upp medvetslösa personer ur vattnet.
Aluminiumstegen är lätt så att alla med enkelhet ska kunna använda den. Skumfyllningen av stegen gör
den även flytande i vattnet. Vid is kan stegen användas både för att nå den nödställde, och som släde
för att fördela vikten över isen.
Stegen är lättmonterad och underhållsfri. Stegen är också prydd med reflexer, siddekaler märkta med
LIVRÄDDNINGSSTEGE och avvikande gul och röd färg, allt för att göra den synlig och användarvänlig
vid en nödsituation.

Fakta
Komponenten innehåller:
- Livräddningsstege 3,5 m
- Livräddningsbågar
Mått:
Stege 			
Livräddningsbågar

362 x 46 x 7 cm (12st stegpinnar)
50 x 29 x Ø 4 cm

Totalvikt: 		

10,0 kg

Färg: 			

Aluminium, vita/röda sidor, gula reflexer.

Stegen är godkänd enligt arbetsmiljöverkets föreskrift SPCR 064, AFS 2004:3 Sverige
Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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LIVRÄDDNINGSHAKE 3 KROK
Flytande hake med unik utformning för livräddning
Inspiration
Livräddningshaken med den unika bågen ger möjlighet att på ett säkert sätt fånga upp och dra till sig
den nödställde, utan risk att skada denne. Bågens diameter är framtagen för att komma runt kroppens
lemmar/bål utan att skada mjukdelar. Haken är skumfylld för bästa flytförmåga och hållbarhet. Detta
gör haken mycket lättmanövrerad i vattnet. Längden, i kombination med reflexerna samt uv-beständig
signalröd färg, gör livräddningshaken mycket lätt att upptäcka vid nödsituation.

Funktion
Denna livräddningshake är ett 5 m långt pulverlackat aluminiumrör, vilket gör den mycket tålig mot
väder, smuts och UV-ljus. Haken är helt fylld med PUR-skum och har ändproppar. Detta för ökad livslängd och för att garantera att den alltid flyter. Livräddningshaken har både reflexer och florucerande
märkning som gör att den syns bra, såväl dag som natt.
Haken har en unik utformning. Detta tack vare dess stora båge, som är den första på marknaden att
vara anpassad efter människas bål. Den fungerar därför mycket väl till att dra in eller bogsera nödställda personer utan att skada dem, men även så den nödställde lätt kan gripa om bågen. Haken kan
även hjälpa nödställd att gå motströms, uppför brant/slänt, hållas över ytan eller låta denne vila ”sittandes”
i bågen. Trekroken på haken gör att den även kan användas för draggning.
Livräddningshakens lätta vikt i kombination med dess stabilitet bidrar till att den är enkel att använda
till många olika livräddande syften. Dess unika konsol är försedd med rostfria hakklämmor för stabil
och distinkt ur- och itagning.

Fakta
Mått:
500 x Ø 6 x 4 cm
Vikt: 3,0 kg
Färg: Rör aluminium, Krok rostfritt, Proppar svart.
Tillbehör: Upphängningsbeslag
Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentraleller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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BOJPOST
Bojposten skapar trygghet och funktion när det verkligen gäller
Inspiration
Den 1,5 m höga bojstolpen i aluminium utgör stommen i bojposten. Denna post ger en ändamålsenlig
upphängning av livbojen. Användandet av underhållsfria material gör den långlivad, men framför allt
säkerställer det att funktionen finns där den dagen olyckan är framme.

Funktion
Livbojen utgör stommen i vårt livräddningssortiment. Bojposten ger en säker och praktisk upphängning av livbojen, för att ge bästa möjliga förutsättningar vid en livräddningssituation. Bojpostens höjd är
anpassad så även barn och rullstolsburna ska kunna använda livbojen. Den rostfria foten ger en stabil
grund och håller posten på plats i alla väder. Livbojen blir väl synlig tack vare stolpens reflexmärkning.
Upphängnings beslagen är helt i rostfritt material.

Fakta

Ett paket som innehåller:
- Fot rostfri och förstärkt
- Bojstolpe aluminium 1,5 m
- Upphängnings beslag livboj
Mått:
Bojpost stolpe 		
Fot rostfri 		
Totalvikt: 		

Ø 60 x 150 cm
15 x 20 x 20 cm
3,4 kg

Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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KAJSTEGSKONSOL
Den smidiga vägen ur vattnet som alltid finns på plats när
du behöver den
Inspiration

Med kajstegskonsolen kan den nödställde själv enkelt ta sig upp ur vattnet trots höga kajkanter. Stegen
är mycket lättklättrad tack vare den stabila konstruktionen, dess greppvänliga steg och rejäla handtag
för uppstigning. Konsolen kan enkelt monteras på kajen av en person utan båt, och stegen är utbytbar.
Konstruktionen bygger på att alla personer som fallit i vattnet ska kunna ta sig upp.

Funktion
Kajstegskonsolen är en lättmonterad konsol på vilken man enkelt hänger upp stegen. Detta ger en fast
stege som möjliggör för den nödställde att själv kunna komma upp ur vattnet trots höga kajkanter. Stegen är mycket lättklättrad tack vare den stabila konstruktionen, greppvänliga steg och rejäla handtag
för uppstigning.
Kajstegskonsolen är konstruerad att tåla stora krafter men för att förhindra skador vid is, eller vid behov
av att byta stege, kan stegen lätt kopplas i och ur konsolen. Stegen kan även förlängas med skarvbeslag till mycket långa längder, till exempel vid slussar och kraftverk. En smart placering av stegen kan
vara precis vid en stor pollare, då båtar ofta har för eller akter där. På så sätt blir det en öppen passage
till kajen.
MSB rekommenderar att ”väg ur vatten” finns var femtionde meter där det är svårt att på annat sätt
komma upp ur vattnat. Exempel på sådana miljöer är kajpromenader, bryggor med mera. På dessa
platser fyller kajstegskonsolen en fulländad funktion.
Denna konsol är gjord av 5 mm varmgalvat stål, vilket gör den underhållsfri i de flesta miljöer. Vid de
allra tuffaste saltvattenmiljöer, som exempelvis påträffas på västkusten, rekommenderar vi istället den
rostfria varianten av konsolen.
Konsolen går att få med antingen högt eller lågt handtag. Handtagen är reflexmärkta och väl synliga
från land och i vattnet.

Fakta
Konsolen inkluderar:
- 3,5 meters livräddningsstege
- Kajstegskonsoll
- Rakt handtag
Mått:
Kajstegskonsoll
Handtag böjt 		
Livräddningsstege

93 x 58 x 51 cm
85 x 51 x 6 cm
462 x 46 x 7 cm

Totalvikt: 29,5 kg
Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.
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LIVLEJDAREN
Lättmonterad livräddningsstege som passar i
alla typer av vattennära miljöer.

Inspiration
Livlejdaren är räddningsstegen som passar i alla typer av vattennära miljöer. Den är lättmonterad, lättplacerad och dessutom fantastiskt stabil att klättra i. Den sinnrika utformningen av varje steg skapar
en distans mot underlaget och ger bästa möjliga förutsättning vid klättring. Livlejdarens rörlighet och
utformning gör också att den fungerar utmärkt även vid sluttande kajer, sluttningar och klipphällar. Vid
belastning strävar varje steg in mot underlaget och stabiliserar på så sätt ytterligare stegen vid klättring.
Livlejdaren fungerar bäst när den monteras mot fast underlag, men de medföljande vikterna (2x20 kg)
skapar bästa förutsättningar även vid frihängande montering. För att snabbt kunna lokaliseras från vattnet
vid nödsituation är livlejdaren tydligt uppmärkt med fluorescerande gula reflexer på alla steg. Från land
upptäcker man den lätt via det med texten ”livräddningsstege” markerade handtaget. Livlejdarens följsamhet gör den också mycket tålig för isen vintertid, vilket minimerar underhållsarbetet. Livlejdaren är
tillverkad helt i syrafast material och utprovad för att leva ett långt liv i de tuffaste saltvattenmiljöerna.

Funktion
Livlejdaren är suverän som livräddningsstege när det kommer till platser och miljöer som inte har bästa
förutsättningar för montering av traditionella stegar. Livlejdarens följsamhet och utformning gör att den
”klättrar” ned för sluttande kajer, avbärarlister och slänter. Detta utan att göra avkall på att smidigt och
riskfritt kunna klättra i den vid nödsituation. Den unika vajerkonstruktionen samt utformningen av varje
steg gör den mycket stabil och lättklättrad. Livlejdaren skapar bra förutsättningar att rädda liv även i
de tuffaste av miljöer.

Fakta

Livlejdaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål och görs i standardlängderna 2 meter / 3 meter och 4
meter. Livlejdaren levereras komplett med rostfritt handtag samt 2 st 20 kg tyngder. Möjlighet finns att
måttbeställa livlejdaren när ingen av de standardtillverkade längderna fungerar, detta mot pristillägg.
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Stege 2 meter 10 kg

		

Stege 3 meter 11,5 kg

		

Stege 4 meter 13 kg
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LIVHANKEN

När ingen hör eller ser dig, finns livhanken

Inspiration
Livhanken är en lättplacerad räddningsstege för både y-bom, flytbrygga och kaj. Tack vare sin konstruktion är den fri från påverkan av vatten och is och har en lång livslängd. Den är en säker och väl
synlig väg upp ur vattnet för den nödställde.

Funktion
Livhanken räddningsstege är stabil att klättra i och med sitt rejäla uppstigningshandtag en säker väg
upp ur vattnet för en nödställd. Den är en lättplacerad räddningsstege som kan användas på y-bom,
flytbrygga eller kaj. Livhanken måttbeställs för att passa alla på marknaden förekommande y-bommar.
Den fällbara konstruktionen gör stegen mycket hållbar då den hänger fri från påverkan av vatten och
is. Livhanken är tillverkad av varmgalvat stål och är uppmärkt med gula reflexytor, vilket gör den lätt att
upptäcka för den nödställde. Det höga handtaget gör det lätt att upptäcka den även från land.
En person kan med lätthet montera livhanken. Den leveras med alla nödvändiga monteringsdetaljer
samt en utförlig monteringsanvisning.
När ingen hör eller ser dig, finns livhanken

Fakta
Livhanken måttbeställs beroende på avståndet mellan infästningspunkten och vattenytan vid normalvattenstånd. Likaså måttbeställs artikel 5611004 till respektive y-bomsprofil samt avståndet mellan
profilens överkant och vattenlinjen.
Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral
eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning
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LIVRÄDDNINGSBÅT
Livräddningsbåt med unika egenskaper.
Inspiration
Med vår nya livräddningsbåt lanserar vi en hel del nytänkande, både vad gäller design och funktion.
Detta är en livräddningsbåt att placera på den kommunala badplatsen, i industrihamnen eller som
bemannad proffsbåt vid triathlon tävlingar. Det breda, flatbottnade skrovet gör båten otroligt stabil,
samtidigt som mitt ”fenan” sörjer för god riktnings stabilitet.
Båten är mycket lättmanövrerad och glider lätt på vattnet, detta gör att man snabbt tar sig fram till den
nödställde. Väl framme skapar den öppna aktern rätt förutsättningar för att lätt få upp den nödställde
i båten, för snabb transport in till land. Båtens storlek ger möjlighet att utföra HLR direkt på plats om
så krävs. Det självlänsande skrovet gör att det vatten som tar sig in i båten, genast rinner ut igen. För
högsta synbarhet är Rescuelife247 livräddningsbåt signalgul i färgen.
Texten ”LIVRÄDDNINGSBÅT” utmed båda sidorna samt på undersidan av båten. Detta för att räddningsdykare med flera ska kunna lokalisera den vid räddningsinsats. Sittbrädan är röd med texten SOS för
att lätt upptäckas ovanifrån av till exempel helikopter. Båten är i fören uppmärkt med platskoordinater
(SWERWF99TM) till den plats där den normalt är placerad, detta för att lätt kunna lokalisera dess
härkomst. Rescuelife247 Livräddningsbåt skapar rätt förutsättningar för att kunna rädda liv när olyckan
är framme. Konstruktionen gör dessutom att livräddaren själv kan känna sig trygg under insatsen,
nog så viktigt.

Fakta
Båten är gjord för 3 personer.
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ca 4 m

Bredd: 		

ca 1.6 m

Vikt: 		
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INVENTERINGSTJÄNST
Inspiration
Förenklad och förbättrad inventering ger säkrare och tryggare livräddningsutrustning. Denna tjänst
förenklar er inventering av livräddningsprodukterna, och ger en tydlig överblick gällande utrustningens
skick och placering. Tjänsten är mycket användarvänlig och inkluderar en IPad i vattentätt fodral. Allt
för att enkelt kunna genomföra inventeringen på plats.

Funktion
Inventeringstjänsten är verktyget för kontinuerligt förbättringsarbete gällande vattensäkerheten. Den
förenklar och tydliggör er inventering. Den ger en klar bild av nuläget, vad som behöver förbättras och
vad som är bra på era vattennära platser. Tjänsten ger en tydlig dokumentation av arbetet. Den iPad
som medföljer möjliggör snabb och enkel inventering på plats. Skalet är helt vattentätt, detta för att
fungera i alla vädertyper. Tjänsten baseras på Apples kartsystem kartsystem, vilket ger en hög
noggrannhet vid placering av utrustningen på karta, samt möjliggör visning av koordinater i GPS Positioner. Tack vare att programmet är databaserat kan alla som jobbar med inventeringen se var de olika
positionerna finns, när senaste inventering gjordes och hur utrustningen ser ut i nuläget. Inventeringstjänsten är utformad efter det systematiska vattensäkerhetsarbete som tagits fram av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På utplacerade positioner fyller man i vilken utrustning som
finns på platsen samt eventuella kommentarer. Bilder kan tas med kameran och dessa knyts sedan
till platsen. Alla platser märks enkelt ut med tre alternativa symboler, beroende av aktuell status: Ok,
Förbättrings möjligheter eller Ur funktion. Detta ger en tydlig överblick av det aktuella säkerhetsläget i
området, samt skapar förutsättningar att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.Produkten levereras
med installerade program och är underhållsfritt då alla programuppdateringar görs centralt från
Rescuelife 247. För säker backup finns all data och information lagrad på vår molntjänst.
Hel och komplett utrustning är likställt med säker utrustning. Genom att hålla all utrustning i gott skick
kan den fylla sin funktion, att rädda liv 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Fakta
Mått Ipad: 20 x 13 x 0,8 cm
Återvinning:
Denna produkt sorteras vid återvinning som el-avfall. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller
Fristad Plast AB för mer information om återvinning.

Vårt arbete utgår från MSB:s riktlinjer för
att underlätta ert målinriktade arbete.
Här är en illustration hämtad från MSB:s
Guide till ökad vattensäkerhet.
Du hittar denna bild under rubriken ”Systematiskt vattensäkerhetsarbete”.
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