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Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu i wszędzie. W przypadku niezastosowania terapii, szansa na przeżycie 
dramatycznie maleje z każdą minutą. Dlatego tak istotny jest publiczny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrz-
nych (AED). Aby jednak ratowały one życie, muszą być łatwe w użyciu, skuteczne i w nieustannej gotowości.

Lifepak CR2 pozwala na analizę rytmu serca podczas uciskania klatki piersiowej poszkodowanego.
Urządzenie wykorzystuje łączność z siecią komórkową lub Wi-Fi, przez którą mogą być przekazywane informacje dotyczące 
m.in. lokalizacji urządzenia, czy stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu zespół ratownictwa medycznego jadący z pomocą zostanie 
dokładnie poinformowany o miejscu zdarzenia, a ratownicy na bieżąco będą informowani o stanie zdrowia ratowanego!

Cechy LIFEPAK CR2

• Warstwowe rozwiązanie z prostymi graficznymi wskazówkami.
• Dwujęzyczny - komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim z możliwością przełączenia wersji językowej.
• Automatyczna ocena rytmu serca i analiza impedancji klatki piersiowej również w trakcie wykonywania uciśnięć.
• Zakres energii: 200 – 360J dla osób dorosłych oraz 35 – 90 J dla dzieci.
• Tryb dziecięcy - możliwość przełączenia w tryb pediatryczny za pomocą przycisku bez konieczności stosowania dodatko-

wych akcesoriów i elektrod.
• Innowacyjne elektrody Quick-Step bezpośrednio odklejane z podstawy. Przydatność elektrod do użycia min. 4 lata.
• Trwałość baterii: min. 100 wyładowań z energią maksymalną. Gwarancja baterii min. 4 lata
• Możliwość bezprzewodowego przesyłania zapamiętanych danych poprzez WiFi lub sieć komórkową.
• Metronom i instruktarz RKO informuje o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej uwzględniająca częstość, głębokości, 

miejsce uciśnięć klatki piersiowej oraz technikę wykonywania uciśnięć.
• Głośność komunikatów i instrukcji z urządzenia dopasowana do warunków otoczenia.
• Możliwość śledzenia lokalizacji urządzenia - moduł geolokalizacji.
• Odporność na warunki atmosferyczne – klasa min. IP55.
• Instrukcja obsługi w języku polskim.
• Dostępne modele automatyczne i półautomatyczne.
• Temperatura przechowywania: -300C - +600C
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