ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΑΕΑ)
O αυτόματος φορητός απινιδωτής είναι μία συσκευή που πραγματοποιεί πολύ
περισσότερα από το να παρέχει απλά απινίδωση. Όταν συμβεί καρδιακή ανακοπή,
οι στατιστικές αναφέρουν ότι κάθε λεπτό που δεν παρέχεται καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση* (CPR ή ΚΑΡΠΑ) τότε μειώνονται 10% οι πιθανότητες επιβίωσης.
*Η ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την απινίδωση.
Το προσωπικό που καλείται να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, είναι μηεπαγγελματίες της υγείας ανανήπτες και είναι σημαντικό τη στιγμή εκείνη, να έχουν
στη διάθεση τους έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) ικανό να τους βοηθάει
σε κάθε τους βήμα.
Ο απινιδωτής Zoll AED Plus® είναι ο μοναδικός AED που διασφαλίζει ότι ο
διασώστης-ανανήπτης θα αντιδράσει όπως απαιτείται σε κάθε του ενέργεια κατά τη
διάρκεια της ανάνηψης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής.

Ο φορητός απινιδωτής Zoll AED Plus διαθέτει το μοναδικό σύστημα Real CPR Help®
και τα μοναδικά ηλεκτρόδια CPR-D•padz™, τα οποία μπορούν αποτελεσματικά να
παρακολουθούν εάν γίνεται σωστά η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να
διορθώνουν τον ανανήπτη για να παρέχει θωρακικές συμπιέσεις στο σωστό ρυθμό
και στο επιθυμητό βάθος. Επίσης, καθ' όλη τη λειτουργία της η συσκευή καθοδηγεί
το χρήστη με καθαρές φωνητικές και οπτικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα,
σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 2010 (ERC
Guidlines 2010).
Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής AED Plus® της Zoll Η.Π.Α. παρέχει διφασική
απινίδωση Rectilinear Biphasic™ κυματομορφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ασθενείς κάθε ηλικίας, ακόμα και σε βρέφη άνω του ενός έτους, με τη χρήση των
κατάλληλων ηλεκτροδίων.
Είναι ιδιαίτερα μικρός σε όγκο και βάρος και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και
άμεσα όπου απαιτηθεί. Η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε σκόνες, υγρά
και κραδασμούς και διασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης του ακόμα και σε δύσκολες
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ο φορητός αυτόματος απινιδωτής AED Plus® λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου (π.χ.
Duracell 123a) υψηλής αυτονομίας και μπορεί να παρέχει μέχρι και τριακόσιες (300)
απινιδώσεις ή δεκατρείς (13) ώρες συνεχούς λειτουργίας. Η συσκευή εκτελεί
αυτόματους περιοδικούς ελέγχους και ενημερώνει το χρήστη για την κατάσταση
λειτουργίας στην οθόνη.
Επίσης, διαθέτει ψηφιακή μνήμη που καταγράφει και αποθηκεύει τα λαμβανόμενα
δεδομένα κατά τη διάρκεια της χρήσης, για μετέπειτα αξιολόγησης τους.
Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής AED Plus® προορίζεται για χρήση σε δημόσιους
χώρους, χώρους μαζικής συνάθροισης πληθυσμού όπως ξενοδοχεία, αθλητικοί
χώροι, γυμναστήρια, SPA, Δημόσιοι Οργανισμοί, σταθμοί μετρό, κ.α. χώροι, όπου η
εξειδικευμένη βοήθεια δεν δύναται να είναι πάντοτε παρούσα ή άμεση.
Ο φορητός απινιδωτής AED Plus® διατίθεται πλήρης με θήκη μεταφοράς, ζεύγος
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ενηλίκων και σετ μπαταριών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Διφασική τεχνολογία Rectilinear
Biphasic™

 Διαστάσεις : 29.2 x 24.1 x 13.3 cm

 Μοναδικό σύστημα καθοδήγησης
Real CPR Help
 Δυνατότητα χρήσης με ηλεκτρόδια
CPR-D Padz™
 Ενσωματωμένη οθόνη με
απεικόνιση ΗΚΓ
 Ηχητικές οδηγίες στα Ελληνικά
 Λειτουργία με μπαταρίες λιθίου
CR123
 Αυτόματοι περιοδικοί έλεγχοι
λειτουργίας
 Ενσωματωμένη μνήμη καταγραφής
περιστατικού
 Πενταετής εγγύηση λειτουργίας
 Κατάλληλος για χρήση σε ασθενείς
κάθε ηλικίας

 Βάρος : 3.1 kg πλήρης με μπαταρία
και ηλεκτρόδια
 Τροφοδοσία : 10 x Μπαταρίες λιθίου
CR123 μη επαναφορτιζόμενες
 Αυτονομία : 5 έτη ή 225 σοκ στα
200J ή 780 λεπτά συνεχούς
λειτουργίας
 Τεχνολογία : Rectilinear Biphasic™
Διφασικής Ενέργειας
 Ενέργεια : Μεταβλητή απο 120 έως
και 200 Joules
 Οθόνη : 6.6 x 3.3 cm LCD με
απεικόνιση καρδιογραφήματος
 Προστασία περιβλήματος : IP55
 Θερμοκρασία λειτουργίας : 0°C έως
50°C

 Εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία
από τον οίκο ZOLL Αμερικής

Περιεχόμενα



o

Φορητός απινιδωτής AED PLUS με απεικόνιση καρδιογραφήματος

o

Δέκα μπαταρίες CR123 Photo Flash Lithium

o

Θήκη προστασίας και μεταφοράς

o

Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης ενηλίκων Stat Padz II

o

Οδηγίες χρήσης

Εγγύηση
Εγγύηση κατασκευαστή πέντε (5) ετών

