ZOLL AED Plus: ulotka z intrukcjami dla uĪytkownika
WaĪne: Ten symbol oznacza, Īe urządzenie AED Plus jest przystosowane do leczenia
pacjentów dorosáych i pediatrycznych. Urządzenie AED Plus bez tego symbolu nie jest
przystosowane do leczenia pacjentów pediatrycznych i nie bĊdzie dziaáaü z elektrodami
TM
pediatrycznymi pedi•padz II . Aby zmodernizowaü urządzenie AED Plus w taki sposób, by
moĪliwa byáa praca z elektrodami ZOLL pedi•padz II, naleĪy skontaktowaü siĊ z firmą ZOLL
Medical Corporation lub autoryzowanym przedstawicielem firmy ZOLL w celu uzyskania informacji
o zestawie modernizacyjnym ZOLL AED Plus Pediatric Upgrade Kit.
JeĞli urządzenie AED Plus jest przystosowane do leczenia pacjentów dorosáych i pediatrycznych, po podáączeniu
kabla elektrod dla dorosáych urządzenie AED Plus automatycznie przeáączy siĊ we wáaĞciwy dla dorosáych tryb
wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wyáadowania (120 J, 150 J, 200 J), wygenerowany zostanie
odpowiedni komunikat gáosowy, a na wyĞwietlaczu pojawi siĊ napis ELEKTRODY DLA DOROSLEGO. Po
podáączeniu kabla elektrod pediatrycznych ZOLL pedi•padz II urządzenie AED Plus przeáączy siĊ automatycznie we
wáaĞciwy dla dzieci tryb wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wyáadowania (50 J, 70 J, 85 J),
wygenerowany zostanie odpowiedni komunikat gáosowy, a na wyĞwietlaczu pojawi siĊ napis ELEKTRODY DLA
DZIECKA.

Naklejanie elektrod pedi•padz II (dla niemowląt/dzieci)
Przed przymocowaniem elektrod pedi•padz II naleĪy przygotowaü pacjenta.
Aby przygotowaü pacjenta:
1.
2.

Zdjąü ubranie zasáaniające klatkĊ piersiową pacjenta.
Upewniü siĊ, Īe klatka piersiowa pacjenta jest sucha.

Aby nakleiü elektrody pedi•padz II:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozedrzeü opakowanie elektrod i rozwinąü opakowanie wewnĊtrzne, aby odsáoniü elektrody. UmieĞciü elektrody
na ciele pacjenta zgodnie z ilustracją na opakowaniu elektrod.
Zdjąü okrągáą elektrodĊ z materiaáu podkáadowego i umieĞciü ją na klatce
piersiowej pacjenta (zgodnie z ilustracją zamieszczoną na opakowaniu
elektrody).
PoáoĪyü dáoĔ na krawĊdzi elektrody i drugą dáonią delikatnie rozwinąü
elektrodĊ na klatkĊ piersiową pacjenta, wyciskając przy tym ewentualne
powietrze spod elektrody.
Obróciü pacjenta na brzuch, zdjąü prostokątną elektrodĊ z materiaáu
podkáadowego i umieĞciü ją na plecach pacjenta (zgodnie z ilustracją
zamieszczoną na opakowaniu elektrody).
PoáoĪyü dáoĔ na krawĊdzi elektrody i drugą dáonią delikatnie rozwinąü
elektrodĊ na skórĊ pacjenta, wyciskając przy tym ewentualne powietrze
spod elektrody.
UáoĪyü pacjenta na plecach i postĊpowaü zgodnie z instrukcjami
wyĞwietlanymi przez urządzenie ZOLL AED Plus.

UWAGA Elektrod pedi•padz II (dla niemowląt/dzieci) moĪna równieĪ uĪywaü ze stymulatorami serca ZOLL, do
stymulacji trwającej maksymalnie jedną godzinĊ (informacje na temat stymulacji serca moĪna znaleĨü w podrĊczniku
M Series Operator’s Guide).

Wskazania
Urządzenia AED Plus naleĪy uĪywaü w sytuacji, gdy u osoby poszkodowanej z podejrzeniem zatrzymania serca
wystĊpuje ewidentne ZATRZYMANIE KRĄĩENIA, na które wskazują nastĊpujące objawy wystĊpujące áącznie:
•
•
•

utrata przytomnoĞci,
brak prawidáowego oddychania,
brak tĊtna lub objawów krąĪenia.

JeĞli pacjent nie ma ukoĔczonych 8 lat i waĪy mniej niĪ 25 kg (55 funtów), urządzenia ZOLL AED Plus naleĪy uĪywaü
z elektrodami pediatrycznymi ZOLL AED Plus. Ze wzglĊdu na wiek i wagĊ pacjenta terapia nie powinna byü
opóĨniana.
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