PIONIERSKI
DEFIBRYLATOR AED

CZY JESTEŚ GOTOWY
POMÓC
W MGNIENIU OKA?
Wszystko dzieje się w ułamku sekundy. Osoba – ofiara nagłego zatrzymania
krążenia (NZK) – upada, a zegar zaczyna tykać. Wzywasz pomoc, a zespół
ratunkowy rusza w drogę. Ale cenne sekundy uciekają. Największe szanse
na przeżycie zapewnia natychmiastowe wykonanie resuscytacji krążeniowooddechowej oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Natychmiastowe rozpoczęcie RKO może podwoić
lub czterokrotnie zwiększyć szanse przeżycia po
zatrzymaniu krążenia.
– Wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji1

Designed For Unexpected Heroes™
Najnowsze wytyczne towarzystw ds. resuscytacji na całym świecie są
jednoznaczne: warunkiem udanej defibrylacji jest wysokiej jakości RKO. Kluczowa
jest pierwsza analiza rytmu serca wykonana przez defibrylator AED. W przypadku
gdy nie zaleca ona wykonania defibrylacji, jedynie wysokiej jakości RKO może
doprowadzić do rytmu poddającego się defibrylacji. Wysokiej jakości RKO może
wspomóc wysiłek serca, zapewniając natlenioną krew potrzebną do przywrócenia
normalnego rytmu.
Defibrylator ZOLL AED 3™ przeprowadzi Cię przez cały proces wykonania wysokiej
jakości RKO i w razie potrzeby dostarczy potencjalnie ratujący życie wstrząs
do serca. Mając do dyspozycji defibrylator ZOLL AED 3™ i działając szybko,
można uniknąć tragedii. Opracowana przez firmę ZOLL technologia Real CPR
Help® pomaga prowadzić ratowników podczas wykonywania wysokiej jakości
RKO zgodnie z najnowszymi wytycznymi w zakresie głębokości i tempa ucisków.

Przerwy przed- i podefibrylacyjne trwające mniej niż

Innowacyjne i intuicyjne wzornictwo oraz zaawansowane funkcje defibrylatora ZOLL

10 sekund oraz udział ucisków klatki piersiowej wynoszący

AED 3 zapewniają niespodziewanym bohaterom zarówno pewność, jak i wiedzę

ponad 60% wiążą się z lepszymi rezultatami pomocy.

potrzebną do reakcji na NZK.
– Wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji2

AED W DZIAŁANIU

POMOC DLA RATOWNIKÓW
W POSTACI FUNKCJI REAL CPR HELP

Wczesna pomoc zwiększa szanse
przeżycia
Badania pokazują, że prawdopodobieństwo

Podczas gdy tylko 50% ofiar nagłego zatrzymania krążenia początkowo potrzebuje
defibrylacji, 100% takich osób wymaga RKO, aby zwiększyć dostarczenie natlenionej krwi do

Czytelne, kolorowe obrazy graficzne
uzupełnione komunikatami dźwiękowymi
w sposób jasny i precyzyjny wskazują kolejne
czynności ratownicze.

przeżycia znacznie wzrasta, jeśli
przed przyjazdem karetki zostanie
przeprowadzona wysokiej jakości RKO
i zastosowany defibrylator AED3.

serca i mózgu. Skąd ratownicy wiedzą, czy zapewniają wysokiej jakości RKO? Urządzenie
w odpowiednim tempie i o właściwej głębokości. Informacja dostarczana przez defibrylator
AED w czasie rzeczywistym eliminuje wątpliwości: komunikaty wizualne i głosowe mówią
o tym, czy powinni „Push Harder” (uciskać mocniej), czy wykonują „Good Compressions”
(dobre uciski), prowadząc ratowników przez wysokiej jakości RKO.
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OTWÓRZ OPAKOWANIE ELEKTROD
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Przed przybyciem karetki pogotowia
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ZOLL AED 3 z funkcją Real CPR Help informuje ratowników o tym, czy wykonują uciski
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Prawdopodobieństwo przeżycia
(przeżycie 30 dni od wypisu ze szpitala)
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NAKLEJ ELEKTRODY

Gdzie jest AED?
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Zbyt często odpowiedź brzmi: „Nie mamy”.
Niestety, te same badania, które wykazały,
że prawdopodobieństwo przeżycia przy
zastosowaniu AED wzrasta niemal pięciokrotnie
(z 5% na 24%), wykazały również,
że defibrylator AED jest dostępny tylko
w 2% przypadków.
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NIE DOTYKAJ PACJENTA
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„Defibrylatory ZOLL wyposażone w funkcję
Real CPR Help — dostarczające informacje
zwrotne dotyczące częstości i głębokości
ucisków w czasie rzeczywistym —
w połączeniu ze szkoleniem ponad dwukrotnie
zwiększają szanse na przeżycie ofiar
zatrzymania krążenia”.
–Bobrow B, et al. Annals of
Emergency Medicine4

INNOWACYJNE WZORNIC TWO I ZAAWANSOWANE
FUNKCJE TO LEPSZE WS PARCIE RATOWNIKÓW
GOTOWY

INTELIGENTNY
Ulepszona funkcja Real CPR Help

Analiza RapidShock™

Połączenie Wi-Fi

Sprawdzona w praktyce technologia Real CPR

Analiza ZOLL RapidShock umożliwia najkrótszą wśród

Urządzeniem ZOLL AED 3 można z łatwością

Help obejmuje kolorowy ekran z wyraźnymi

tego typu urządzeń analizę rytmu serca, aby ratująca

zarządzać w chmurze. System zarządzania

obrazami dla ratownika, licznik czasu cyklu

życie RKO była jak najmniej przerywana. Skrócenie

programem ZOLL pomaga monitorować

RKO oraz duży, kolorowy wskaźnik słupkowy

przerw poprawia jakość RKO i jej rezultat.

i zarządzać jednym lub wieloma defibrylatorami

pokazujący głębokość ucisków RKO. Spokojny

ZOLL AED 3, stale, automatycznie monitoruje

głos podaje komunikaty „Push Harder” (uciskaj

baterię i termin ważności elektrod oraz wysyła

mocniej) lub „Good Compressions” (dobre uciski).

Zintegrowana funkcja resuscytacji dziecka

natychmiastowe powiadomienie w razie

Głos informuje, kiedy należy przerwać RKO,

Uniwersalne elektrody CPR Uni-padz™ to jedno

niepowodzenia autotestu. Możesz mieć pewność,

ponieważ urządzenie wykonuje analizę rytmu

pewne rozwiązanie do ratowania życia dorosłych

że Twój defibrylator będzie zawsze gotowy

serca, a następnie ostrzega,

ofiar nagłego zatrzymania krążenia, jak i dzieci. Jeśli

do użycia.

jeśli potrzebne jest podanie wstrząsu lub

pacjentem jest dziecko, można użyć tego samego

wznowienie i kontynuowanie RKO do czasu

zestawu elektrod – wystarczy tylko włączyć tryb

przyjazdu zespołu ratunkowego.

pediatryczny. Będziesz przygotowany, bez względu

Materiały eksploatacyjne o dużej trwałości

na to, czy pacjent ma 7 miesięcy, czy 70 lat.

Długo działające baterie i płytki ZOLL poprawiają

CPR Uni-padz: Elektrody CPR Uni-padz ZOLL mają
wiodącą w branży, 5-letnią trwałość i można je
stosować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Dzięki
temu nie ma potrzeby konserwacji dwóch osobnych
zestawów elektrod.
Inteligentna bateria: Defibrylator ZOLL AED
3 posiada inteligentną baterię, która wyświetla
informację o poziomie naładowania na ekranie
LCD urządzenia lub przesyła ją automatycznie
poprzez Wi-Fi do systemu zarządzania programem
AED. Bateria po zainstalowaniu może pracować
nawet do 5 lat i kosztuje mniej niż połowę tego

gotowość, zmniejszając częstotliwość konserwacji.

co konkurencyjne inteligentne baterie. Wszystko to
zapewnia firmie oszczędności i gotowość do użycia
w akcji ratunkowej.

NADZIEJA JEST W TWOICH RĘKACH
Defibrylator ZOLL AED 3 stanowi bezcenną inwestycję w gotowość ratunkową. Urządzenia ZOLL AED dają
osobom postronnym pewność, że zareagują właściwie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
i wykonają stałą, wysokiej jakości RKO, która zwiększa szanse ofiary na przeżycie. Dzięki defibrylatorowi
ZOLL AED 3 w mgnieniu oka jesteś gotowy do udzielenia pomocy.
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