
Mickey Williams har delt sine erfarin-
ger med Guardian Angel-lygten på sin 
Instagram-blog "Redderlivet", hvor han 
fortæller om stort og småt i dagligdagen 
som ambulancebehandler. For at afprøve 
robustheden har han blandt andet prøvet 
at køre enheden over med ambulancen – 
det klarede den fint... 

Ny sikkerhedslygte  
skaber bedre arbejdslys  
og tryghed
Ambulancebehandler Mickey Williams i Ringsted 
har testet et alternativ til lommelygte, pande- 
lampe etc. – og nu vil han ikke undvære det   

 

Ringsted-redder Mickey Williams over-
vejede det lidt, da han blev spurgt, om 
han ville teste et par sikkerhedslygter 
af mærket Guardian Angel, som er ret 
nye herhjemme, men som er velkendte 
i blandt andet USA.

- Jeg var lidt i tvivl om, hvorvidt 
det var relevant – om det ikke var for 
„gadget-agtigt“, og om det var lige 
så godt som en pandelampe, som jeg 
overvejede at anskaffe mig på det 
tidspunkt, forklarer han.

Men i dag, et par måneder senere, 
er han ikke i tvivl om anvendelighe-
den, og han vil faktisk ikke undvære 
sikkerhedslygten på jobbet.

Sidder godt på skulderen
Guardian Angel lygterne er genopla-
delige, kompakte og vandtætte en-
heder med kraftige LED-dioder. De er 
magnetiske og kan sættes på diverse 
metaloverflader, men for det meste 
har Mickey Williams lygten på skulde-
ren udenpå ambulancejakken, hvor 
den holdes godt fast af en magnet på 
indersiden.

Lygterne fås i to størrelser og i 
talrige varianter med forskellige blink- 
og farvekombinationer. Men som 
ambulancemand er det mest det „al-
mindelige“ hvide lys, Mickey Williams 
anvender.

Mørke hjem og på vejen
Det er især i to situationer, han har 
glæde af lyset: I dunkle private hjem 
samt ved indsats på motorvej, landevej 
og lignende.

- Der er faktisk en del kronisk syge 
eller socialt udsatte borgere, som 
bor ret „huleagtigt“ – de har måske 
en enkelt lille lampe i hjørnet og så 
måske lys fra fjernsynet. I de situa-

tioner ville jeg tidligere typisk bruge 
min mobiltelefon som lygte, men så 
har jeg kun én hånd fri. Med den nye 
lygte på skulderen har jeg hænderne 
frie samt et klart lys i „arbejds-
området“, hvor mine 
hænder er, og det 
er godt både i 
vurderingen 
og behand-
lingen af 
patienten. 

Med ordentligt lys kan 
man se, om vedkom-
mende er bleg eller ikke, 
om der er svedperler på 
panden med videre, 
og det gør det også 
nemmere at anlægge 
PVK/venflon ek-
sempelvis, påpeger 
Mickey Williams.

Har lomme- 
lygter, men...
Han understreger, 
at der er glimren-
de lommelygter i 

ambulancerne.
- Men det er jo ikke 

noget, man automatisk 
tager med ind i et hjem sammen 

med behandlerkuffert og defi. Og hvis 
man for eksempel er på tredje sal eller 
parkeret et godt stykke væk, så tager 
det hurtigt et par minutter at hente 
dem. Desuden kræver lommelygten 
jo også, at man selv eller ens makker 
holder den – eller nogle bruger også 
at holde lommelygten med munden, 
men det er jo heller ikke så rart, mener 
ambulancebehandleren.

Trafikanter er ifølge Mickey Williams ikke altid gode til at sænke hastigheden nok, når 
de passerer uheldssteder (det skulle da være for at få bedre mulighed for at kigge eller 
tage billeder af uheldet). Derfor giver det øget tryghed om aftenen/natten, at Guardian 
Angel kan lyse/blinke 360 grader rundt, så bæreren af lygten bliver mere synlig.

Bliver mere synlig
En pandelampe kunne være et godt 
alternativ i et dårligt oplyst hjem, men 
den kan dog ikke lige tages af og sæt-
tes et sted, som de andre kan, og man 
kan heller ikke lige justere retningen. 
Udenfor, ved trafikuheld for eksempel, 
har Guardian Angel endnu en markant 
fordel, fortæller Mickey Williams.

- Jeg kan sætte den til at have fast 
lys fremad og blinkende lys bagud. 
Det vil sige, at jeg har et godt arbejds-
lys eksempelvis på en mørk landevej, 
samtidig med, at jeg bliver meget 
synlig for trafikanter, der kommer 
bagfra. Det er svært at vurdere, hvor 
meget det betyder, men mine kol-

leger ser og kommenterer i hvert fald 
lyset, når de ankommer, så mon ikke 
bilisterne også ser det? Jeg føler mig 
i al fald mere tryg, end jeg gjorde før, 
konstaterer Mickey Williams, som også 
ser klare anvendelsesmuligheder hos 
brand-kolleger, politifolk og lignende, 
og naturligvis også i fritidslivet, ved 
gåture med hunden, cykling etc.

Om en løsning a la Guardian Angel 
engang i fremtiden bliver en del af 
ambulanceudrustningen i regionen 
ved han ikke, men han vil bestemt 
ønske det for kollegerne.

- Jeg kan i hvert fald anbefale kon-
ceptet. Jeg bruger lyset stort set på 
hver vagt, til fordel for mig selv og for 
patienterne, betoner han.

•	 Sikkerhedslygterne	fra	Guardian	
Angel	findes	i	udgaverne	„Micro“	
(470 kroner) og den lidt større 
„Elite“	(795	kroner)	og	forhandles	
i Danmark af AP Services, www.ap-
services.dk.	Man	kan	også	læse	mere	
på www.guardianangeldevices.com
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