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Defibrylator AED Plus Zoll
 

Cena: 4 752,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Zoll

Opis produktu
 

Defibrylator AED Plus Zoll

Półautomatyczny defibrylator AED z funkcją doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej)

Defibrylator AED Plus™ jest czymś więcej niż tylko urządzeniem do wyzwalania energii elektrycznej – wspiera ratownika w czasie całej
akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu do resuscytacji krążeniowo-
oddechowej i przeprowadzenia defibrylacji.

Wbudowany metronom wskazuje prawidłową częstość uciśnięć klatki piersiowej, a unikalna, jednoczęściowa elektroda samoprzylepna
kontroluje głębokość ucisków.

Defibrylator AED Plus jest jedynym w swoim rodzaju aparatem, który prowadzi ratownika przez całą procedurę BLS AED (basic life
support, automatic external defibrilation) nie pozostawiając miejsca na domysły, niepewność czy stratę cennych sekund.

Odporny na działanie wody, wstrząsy, wytrzymały na upadki, mały, lekki i poręczny – konieczny element każdego profesjonalnego
zestawu ratowniczego!

Zestaw zawiera: defibrylator z pokrowcem, elektrody CPR-D, komplet baterii.

Defibrylator AED Plus posiada kilka unikalnych cech:

Pełny "łańcuch przeżycia" - przy pomocy komunikatów głosowych, piktogramów i diod przypomina o wszystkich czynnościach
ratowniczych, koniecznych do wykonania we właściwej kolejności.
Dokładny i pewny system kontroli uciśnięć klatki piersiowej (funkcja realCPRhelp) - defibrylator kontroluje poprawność
wykonywania ucisków klatki piersiowej udzielając natychmiastowej informacji zwrotnej w postaci komunikatów głosowych i
informacji wizualnej na wyświetlaczu. Adaptatywny metronom dodatkowo wskazuje ratownikowi poprawne tempo ucisku.
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Dwa osobne algorytmy analizy EKG - dla dorosłych i pediatryczny. Aparat automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonych
elektrod. W przypadku defibrylacji dzieci energia wyładowania jest automatycznie redukowana wewnątrz urządzenia.
Najniższe na rynku koszty eksploatacji - elektroda CPR-D z 5-letnim okresem przydatności do użycia i zasilanie
ogólnodostępnymi bateriami litowymi typu 123 Photo Flash również z 5-letnim okresem przydatności do użycia - umożliwia to
samodzielny zakup i wymianę baterii przez użytkownika bez konieczności ingerencji serwisu.
Autotesty sprawności aparatu zaprogramowane na tryb cotygodniowy gwarantują gotowość do użycia przez cały cykl życia
baterii.
Odporny na działanie wody i kurzu (IP55), wytrzymały na wstrząsy i upadki - dzięki temu może być używany w trudnych
warunkach!

Defibrylator AED Plus posiada 5 letni okres gwarancji (z możliwością przedłużenia o 2 lata przy rejestracji urządzenia)

W zależności od potrzeb można dokupić różne typy elektrod dla dorosłych(różnią się okresem przydatności do użycia i wyposażeniem w
czujnik ucisku): CPR-D, Stat-Padz CPR lub Stat-Padz II.

U dzieci poniżej 8 roku życia lub poniżej 25kg masy ciała zalecane jest zastosowanie elektrody pediatrycznej Pedi-Padz II.

Impuls: dwufazowy, niskoenergetyczny 120-150-200 J
Wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
Waga: 3,1 kg
Klasa odporności: IPX5
Odporność na wibracje: MIL-STD-810F
Odporność na wstrząs: 100 G

Interaktywne demo użycia defibrylatora AED Plus Zoll
Podstawowy przewodnik użycia AED Plus
Broszura informacyjna AED Plus
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