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Defibrylator AED Pro Zoll
 

Cena: 9 900,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Zoll

Opis produktu
 

Defibrylator AED Pro Zoll

Defibrylator półautomatyczny z możliwością przejścia w tryb manualny.

Przeznaczony do użytkowania w najtrudniejszych warunkach terenowych i atmosferycznych ze względu na wytrzymałą obudowę która
zabezpiecza defibrylator przed wodą, kurzem i brudem.

Po naklejeniu elektrod na klatkę piersiową pacjenta aparat w trybie półautomatycznym AED przechodzi do analizy EKG. Wykrywając
zaburzenia rytmu serca podczas monitorowania urządzenie automatycznie przestawia się na tryb defibrylacji i ładuje kondensator.

AED Pro posiada także możliwość przejścia do trybu manualnego.
Wtedy to decyzję o defibrylacji podejmuje ratownik na podstawie oceny zaburzeń rytmu serca wyświetlanego na ekranie.
Wbudowany metronom emituje sygnał dźwiękowy wymuszający częstość ucisków 100-120/min.
AED Pro posiada 3-odprowadzeniowy kabel EKG, wymienny z elektrodami samoprzylepnymi (kabel EKG dostępny jako opcja)
Zasilany standardowym akumulatorem, kompatybilnym ze wszystkimi innymi defibrylatorami firmy Zoll.

AED Pro jest najbardziej trwałym i wytrzymałym na uszkodzenia AED, dostępnym na rynku: wytrzymała obudowa zabezpiecza wnętrze
defibrylatora przed działaniem wody i kurzu.
AED Pro przeszedł test upadku z 1,5 metra i jako jedyny AED posiada atest przeciw brudowi i kurzowi IP55.

AED Pro jest przygotowany do misji powietrznych A-W (Airworthy). Amerykańskie wojsko nadało mu certyfikat USAARL, który oznacza,
że AED Pro może być wykorzystywany w helikopterach na pierwszej linii ognia, będąc realnie w stanie wykonywać swoje zadania bez
utraty skuteczności w ekstremalnych warunkach pola walki.
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W zestawie: defibrylator, pokrowiec, elektrody dla dorosłych, akumulator

Zasilanie: akumulator litowo-manganowy (300 wyładowań / 15 godzin monitorowania)
Impuls: dwufazowy, niskoenergetyczny 120-150-200 J
Wymiary: 23,47 x 23,88 x 7,62 cm
Waga: 2,7 kg z baterią
Klasa odporności: IP55
Odporność na wibracje: MIL-STD-810F
Odporność na wstrząs: 100 G

Broszura informacyjna AED Pro

 

Galeria
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