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Configurable Storage for Maximum Manpower
With storage capability for up to 5.8 hours of complete 
event data, the AED Pro can be configured to document 
as many as four rescues. Rescuers can pre-configure the 
AED to hold between one and four events depending on 
their established protocol. This flexibility allows the AED 
to remain in the field longer, maximizing productivity 
and reducing costs.

Expanded USB Storage and Transfer
The AED Pro is the first and only AED with USB storage 
and transfer capability. This capacity offers you 
immediate data transfer, without removing the AED from 
the field. The AED also allows transfer with a wireless 
connection. In addition, it affords extended storage on 
USB drives.

Integrated, Full-view Data Collection
Compatible with ZOLL’s range of RescueNet® field  
data collection options, including RescueNet Code 
Review, the AED Pro offers viewing of a full patient 
record—prehospital, transport, and in-hospital—in  
one location to improve quality of care. 

Dependable in Every Situation
Military organizations worldwide rely on the AED 
Pro in deployed combat situations, domestic military 
training, and basic medical transport. AED Pro  
A-W (Airworthy) is approved for use onboard military 
aircraft. Specifically designed for forward-operating  
military units, it is USAARL-approved for use in all rotary 
wing aircraft in combat situations. 

The AED Pro and AED Pro A-W both pass the 1.5-meter 
drop test and are the only AEDs with an IP55  
dust-water ingress rating. No wonder they’re rugged: 
their outer housing is made from polycarbonate 
siloxane resin, the same material used in professional 
sports helmets, making them highly resistant to  
temperature swings. 

Data Storage and Transfer that’s Immediate and Customizable 
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AED Pro®

Whatever the Environment,  
the AED Pro Delivers
Whether in the field or in a clinical setting, the AED Pro 
provides the right combination of support and services to 
help ensure a patient’s safety and help improve a patient’s 
chances of survival in critical situations. 

Rugged and reliable, the AED  
Pro can withstand the demanding  
environments and mission 
requirements military professionals  
face every day. It serves double-
duty as a portable defibrillator  
and monitor you can depend on  
in the field.

Nurses can view a patient’s  
ECG to evaluate status as well  
as gain real-time CPR feedback  
for improved resuscitation  
quality. Electrodes can be 
seamlessly transferred to another 
ZOLL defibrillator when the crash 
cart arrives. 

EMS supervisors and command 
vehicles, firefighters, and bike 
medics appreciate this portable, 
lightweight, compact, and 
durable device for its BLS and 
ALS monitoring as well as its 
capabilities as a defibrillator.

From professional offices and dental 
practices to surgery centers and  
day clinics, nurses and doctors alike  
value the AED Pro’s Lead II monitoring  
capabilities. The rechargeable 
battery and advanced features are 
a plus for surgery centers, which 
often rely heavily on the defibrillator’s 
monitoring capabilities. 

Poręczne AED   
   dla każdego ratownika



Improving Resuscitation Every Time
Real CPR Help® provides real-time feedback on both the  
depth and rate of chest compressions to enhance  
CPR resuscitation quality. In fact, according to a major  
hospital-based study, caregivers improved the quality  
of their CPR compressions fivefold using Real CPR Help.2  

A screen display as well as a metronome  
guide you with visual and audible prompts  
to achieve consistent compression levels.  
High-quality compressions are reinforced with  
a “Good Compressions” message.

“ A strong emphasis on delivering high-quality 
chest compressions remains essential:  
rescuers should push hard to a depth of  
at least 2 inches (or 5 cm) at a rate of  
at least 100 compressions per minute, allow 
full chest recoil, and minimize interruptions  
in chest compressions.”3

Defibrillator and Monitor Designed 
for both BLS and ALS Rescuers
The AED Pro is designed for both basic and advanced 
life support. While it offers guidance to the BLS rescuer, 
it also provides more advanced capabilities to the 
professional rescuer. 

Patient Monitoring Your Way
The AED Pro not only relays advanced CPR feedback, 
it also supports a vital signs patient monitor that can be 
configured to the way you work. 

• A three-lead cable allows basic monitoring using  
ECG electrodes.

• Flexible operating modes let the professional rescuer 
apply manual override to access more advanced 
capabilities, including heart rate displays, and to decide 
if and when to deliver treatment.

•  A high-resolution auto-gaining LCD display keeps the ECG 
trace within a specific area, always displaying the 
gain, so the rescuer can easily see the patient’s rhythm.

Battery and Electrode Compatibility Saves Critical  
Time As Well As Cost
The AED Pro offers flexibility to meet your needs. You can 
choose from a long-life non-rechargeable battery or one  
of two rechargeable batteries, with varying shelf lives.  
The SurePower® rechargeable option is compatible  
with both the E Series® and R Series® professional  
defibrillators, while the sealed lead-acid  
option is compatible with ZOLL’s E Series®  
and M Series® defibrillators.

Nieprzerwany wysokiej jakości CPR

 
Jeśli ratujący nie uzuskuje 
wymaganej głębokości 
ucisków urządzenie pokaże 
komunikat“Push Harder.”

AED Pro posiada słupek pokazujący 
kompresję w czasie rzeczywistym, 
który pomaga zmaksymalizować 
jakość CPR. 

ZOLL CPR-D-padz ® are designed 
to control corrosion and allow for  
an unmatched five-year lifespan. 

Wytyczne American Heart Association 2010, stwierdzają, iż podpowiedzi wizualne, dźwiękowe wraz z 

analizą w czasie rzeczywistym CPR  mogą poprawiać efekty resuscytacji. Informacje zwrotne przekazywane 

przez urządzenie wspierają poprawność wykonywania czynności, widoczny wpływ na jakość masażu serca 

jest również zauważany wśród zawodowych ratowników.

When a shock is needed, ZOLL provides more current, 
more defibrillation efficacy, and less risk with its Rectilinear 
Biphasic™ waveform (RBW). RBW was designed 
specifically for external defibrillation to control for variations 
in patient impedance. RBW provides the maximum possible 
average current held for the optimum duration. Only the 
ZOLL RBW has demonstrated statistical clinical superiority5 
to monophasic waveforms in peer-reviewed randomized 
controlled trials as well as through supporting data from 
more than 11,500 patients. 

The Real Difference  
in Defibrillation

Reducing the Duration of 
Interruptions During CPR
See-Thru CPR® filters out compression artifact (“noise”) so 
you can see the patient’s underlying cardiac rhythm (ECG) 
while performing CPR. Pauses are inevitable, but reducing 
the amount of time without compressions results in a higher 
chest compression fraction (CCF), the proportion of time spent 
delivering compressions during  
CPR. A higher CCF predicts  
better survival to discharge  
in patients who experience  
out-of-hospital cardiac arrest.4 

See-Thru CPR filters out compression  
artifact, which reduces the amount  
of time without compressions  
while checking to see  
whether an organized,  
shockable rhythm  
has developed.



Poprawa resuscytacji na każdym kroku

Real CPR Help zapewnia informacje zwrotne o osiąganej

głębokości i częstotliwości ucisków co przekłada się na wzrost 

efektywności resuscytacji. Badania w dużych szpitalach 

wykazały nawet pięciokrotny wzrost skuteczności masażu 

serca u tych medyków, którzy wykorzystywali Real CPR 

Help.2  

Wskazówki audio-wideo wraz z metronomem 

pomagają w osiąganiu lepszych rezultatów, a 

także w osiąganiu jak największej powtarzalności. 

Gdy ratujący osiąga dobrej jakości uciśnięcia 

urządzenie poinforuje go komunikatem “Good 

Compressions”.

“Niezbędnym dla przeprowadzenia skutecznej 

resuscytacji jest dostarczenie ciągłego

 wysokiej jakości masażu serca.   Ratujący 

powinni osiągać głębokość 5 centymetrów 

przy około 100 uciśnięciach na minutę przy 

pełnym odprężeniu klatki piersiowej i mini-

malnej liczbie przerw.”3

Elektrody CPR-D-padz  zos ta ł y  
zapro jek towane  aby  zmin i -
ma l i zować  pr ze tarc ia  
j ednocześn ie  ma ją  d ługą  
żywo tność .

Niezależnie od warunków AED Pro 
jest gotów do akcji

AED Pro poradzi sobie w każdych warunkach: w szpi-
talu, transporcie, na miejscu zdarzenia ratownicy mogą 
być pewni, że ich sprzęt nie zawiedzie. Stworzono go aby 
osiągnąć efekt synergii maszyny z człowiekiem, którego 
rezultatem będzie uratowanie kolejnego cennego życia. 

AED Pro jest wytrzymały i 
niezawodny, może przetrwać w 
wymagających warunkach 
terenowych, a także być 
pełnowartościowym uczestnikiem 
misji wojskowych. Spełnia swoje 
zadania jako podręczny monitor i 
defibrylator, dając pewność ra-
townikom w trudnych sytuacjach.

Pielęgniarki obserwując EKG 
równolegle z ewaluacją 
przebiegu resuscytacji są w 
stanie ocenić stan pacjentów, 
następnie poprawiając jakość 
CPR. Elektrody mogą zostać 
natychmiast przełożone do 
innego klinicznego urządzenia 
minimalizując czas.

Załogi straży pożarnej, ra-
townicy, a także inne służby 
doceniają AED Pro jako BLS, 
ALS, który wyróżnia się 
poręcznością, lekkością, małymi 
rozmiarami i wytrzymałością,
oferując monitorowanie z 
defibrylację na najwyższym 
poziomie.

Różnorodność użytkowników AED 
Pro pokazuję wszechstronność i 
łatwość obsługi, posiadają go 
gabinety dentystyczne, urzędy 
państwowe, kliniki prywatne, centra 
chirurgiczne szpitale publiczne. 
Nieocenione okazują się moni-
torowanie EKG, doładowywalne 
baterie i zaawansowana technologia 
oceny jakości masażu serca.



Defibrylator z monitorem zapro-
jektowany dla ALS i BLS

  

AED Pro powstał aby być równie skuteczny i łatwy w 

użyciu w prostym jak i zaawansowanym podtrzymy-

waniu życia. Prowadzi ratującego podpowiadając mu co 

należy robić w danym momencie, natomiast 

zawodowemu ratownikowi umożliwia wykorzystanie 

zaawansowanych opcji.

Monitorowanie pacjenta według twoich potrzeb

• AED Pro poza informowaniem ratującego jak 

skutecznie przebiega resuscytacja również pokazuje, 

podobnie jak monitor stan kluczowych parametrów ży-

ciowych i może być skonfigurowany zgodnie z potrze-

bami użytkownika.

• Trójodprowadzeniowy kabel EKG pozwala na 

podstawowe monitorowanie pacjenta przy użyciu 

elektrod EKG.

• Elastyczne tryby pracy pozwalają zawodowemu ra-

townikowi na natychmiastowe przełączenie urządzenia w 

tryb rozszerzonych możliwości pokazujący m. in. rytm 

serca, a także pozwala zdecydować o tym kiedy i jak 

defibrylować pacjenta.

•    Wyświetlacz LCD wskazuje jak kształtuje się krzywa EKG 

nanosząc pozywytny wpływ masużu serca na jego rytm, 

które ułatwia dokonanie precyzyjnych poprawek przez ratu-

jącego. 

Uniwersalność baterii i elektrod pozwala zaoszczędzić 

cenny czas i fundusze

AED Pro pozwala na różne konfiguracje. Można wybrać 

baterie jednorazowe o przedłużonej wytrzymałości lub dwa 

rodzaje baterii doładowywalnych zależnie od potrzeb.  Bateria 

SurePower® jest kompatybilna z profesjonalnymi defibryla-

torami E Series i R Series, natomiast bateria ołowiowo-

kwasowa współpracuje także z defibrylatorami E Series 

oraz M Series.

Kiedy defibrylacja jest niezbędna Zoll zapewnia najskutecznieją  

na świecie zmodyfikowaną dwufazową falę defibrylacyjną 

RBW. Specjalnie zaprojektowana by równie skutecznie działać 

bez względu na duże różnice w impedencji pacjentów, 

zapewniając wysoką okresową częstotliwość prądu zamiast 

wysokiej mocy uszkadzającej trwale serce. Tylko fala RBW 

wykazała w testach klinicznych wyraźny wzrost skuteczności 

defibrylacji nie powodując przy tym ubocznych uszkodzeń serca 

pacjenta, w porównaniu do monofazowych fal przeprowa-

dzonych na grupie 11,500 pacjentów. 

Przewaga w defibrylacji  

Minimalizacja długości i 
częstotliwości przerw podczas CPR

Filtr See-Thru CPR redukuje zakłucenia podczas CPR informując ratu-
jącego jak wygląda prawdziwe EKG mimo, iż pacjent jest ciągle resus-
cytowany. Pauzy powodują spadek efektywności resuscytacji obniżając 
ciśnienie krążenia krwi poprzez przerwę w kompresji klatki piersiowej. W 
przypadku zatrzmania akcji serca, poza warunkami klinicznymi, w 
dużym stopniu o przeżyciu decydują szybkość
interwencji i jak najmniejsza liczba
przerw. 

Technologia See-Thru CPR mini-
malizuje zakłócenia, urządzenie na 
bieżąco ocenia jaki jest realny 
rytm serca, gdy stwierdzi, że jest 
gotowy do defibrylacji informuje o 
tym ratownika. 
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