
 
PARAMEDYK

ul. Słoneczna 2H, 05-270 Marki
22 679 70 16

 

 

Defibrylator AED 3 Zoll
 

Cena: 6 804,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Zoll

Opis produktu
 

Defibrylator AED 3 Zoll

Najnowszy półautomatyczny defibrylator AED firmy Zoll z funkcją doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej)

Nowa generacja defibrylatorów AED wyprodukowana przez lidera w zakresie defibrylacji firmę Zoll.

AED 3 to najnowsze, szczytowe osiągnięcie w zakresie Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych.

Defibrylator Zoll AED 3 zawiera wszystko co niezbędne do wykonania szybkiej defibrylacji i dobrej jakości resuscytacji.

Ulepszona wersja Real CPR Help
Wysokiej jakości RKO ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia, ale skąd możesz wiedzieć, czy uciskasz dostatecznie mocno i
dostatecznie szybko? Dzięki funkcji Real CPR Help możesz wiedzieć.
Kieruje ona czynnościami ratownika w taki sposób, aby prowadził uciśnięcia zgodnie z zalecaną w Wytycznych ERC głębokością i
częstością.
Komunikaty głosowe informują, kiedy należy rozpocząć RKO i kiedy trzeba uciskać mocniej.
Dodatkowo, regularnie tykający metronom wyznacza tempo uciśnięć.

Łączność Wi-Fi
Każdy defibrylator AED 3 jest wyposażony w moduł Wi-Fi, zapewniający bezproblemową komunikację z siecią bezprzewodową.
Aby sprawdzić stan aparatu po prostu połącz twój AED 3 z systemem zarządzania ZOLL PlusTrac™.
Po wykonaniu każdego automatycznego testu (codziennie lub co tydzień), Twój AED 3 przesyła wyniki do PlusTrac.
W przypadku niepowodzenia testu lub braku raportu w zaplanowanym terminie, PlusTrac natychmiast przekaże ci informację.

Tryb pediatryczny za pomocą jednego przycisku 
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Elektrody CPR Uni-padz są prawdziwie uniwersalne.
Nie ma potrzeby posiadania dodatkowego zestawu elektrod pediatrycznych na wypadek, gdyby poszkodowanym było dziecko.
Zmiana typu akcji ratunkowej nie wymaga zmiany elektrod.
Nie jest również potrzebny klucz.
Jeśli poszkodowanym jest dziecko, wystarczy nacisnąć przycisk Dziecko.

Elektrody CPR Uni-padz z 5-letnim okresem przydatności 
Elektrody defibrylacyjne doprowadzają do pacjenta prąd elektryczny przez metalową płytkę pokrytą żelem przewodzącym. Z czasem sól
zawarta w żelu spowoduje korozję metalowej płytki i ograniczy zdolność przewodzenia. Innowacyjna konstrukcja elektrod firmy ZOLL
zapobiega niszczącej korozji przez pięć lat.

Defibrylator AED 3 wyznacza nowe standardy wsparcia ratowników podczas RKO:

Real CPR Help monitoruje uciśnięcia w trakcie RKO i informuje, czy prowadzisz wysokiej jakości RKO w tempie co najmniej 100
uciśnięć na minutę z głębokością 5 do 6 cm, zgodnie z zaleceniami dla dorosłych.
Impuls defibrylacyjny jest wyzwalany w czasie do 8 sekund od wstrzymania uciśnięć, co prowadzi do zwiększenia skuteczności
RKO.
Kolorowe obrazy wysokiej rozdzielczości i informacje tekstowe uzupełniają komunikaty dźwiękowe, jednoznacznie wskazujące
kolejne działania ratunkowe.
Wyświetlanie na ekranie czasu od rozpoczęcia akcji ratunkowej i liczby wykonanych defibrylacji zapewnia istotne informacje,
niezbędne personelowi karetki po przybyciu na miejsce zdarzenia.
Odliczanie czasu cyklu RKO na ekranie, informuje ile czasu pozostało do końca danego cyklu.
Regularnie tykający metronom w tempie co najmniej 100 ucisków na minutę, zgodnie z zaleceniami najnowszych Wytycznych
ERC.
Uniwersalne pięcioletnie elektrody CPR Uni-padz dają możliwość wyboru trybu dorosły lub dziecko przez naciśnięcie jednego
przycisku.

Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych elektrod pediatrycznych i ich zmiany w czasie akcji ratowniczej.

Bateria defibrylatora AED 3 ma 5-letni okres trwałości.

Stan naładowania można łatwo sprawdzić za pośrednictwem ekranu dotykowego w trybie Management Mode.

Kliniczny raport zdarzenia zwiera kluczowe dane statystyczne wraz z zapisem EKG i zapisem powiązanych uciśnięć klatki
piersiowej.
Dwie pozycje ustawienia aparatu (w poziomie lub w pionie) dają możliwość zapewnienia najlepszej widoczności podczas akcji
ratunkowej.
Pakiet akcesoriów ratunkowych zawiera rękawiczki bezlateksowe, maskę ochronną, golarkę, papierowy ręcznik i ściereczkę oraz
nożyczki, aby umożliwić łatwe usunięcie odzieży.
AED 3 pomyślnie przechodzi próbę upadku z wysokości jednego metra i posiada stopień ochrony IP55 na wnikanie pyłów i wody.
Port USB i interaktywny ekran dotykowy pozwalają na łatwą rekonfigurację i aktualizację oprogramowania. Umożliwiają również
szybkie pobieranie raportów zdarzeń.
Pamięć wewnętrzna urządzenia pozwala na przechowywanie dwóch raportów z akcji ratunkowych.
Program PlusTrac™ AED Managment Onboard umożliwia uzyskiwanie raportów o stanie urządzenia on-line, po podłączeniu AED
3 do lokalnej sieci Wi-Fi. PlusTrac powiadomi o awarii.
8 lat gwarancji

Zestaw zawiera:

defibrylator AED 3 z baterią litowo-manganową
elektrody CPR Uni-padz (dorośli / dzieci)
kolorowa instrukcja użycia AED i prowadzenia RKO w formacie A4 na plexi do powieszenia na ścianie.

Opcja: Skrzynia Peli na AED 3

Broszura informacyjna o AED 3
Specyfikacja AED 3
Szybka instrukcja użycia AED 3
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Przewodnik akcji ratunkowej - krok po kroku. Format A4

 

Galeria
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