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Arkusz danych

_ Warstwowe rozwiązanie 
Warstwowe rozwiązanie z prostymi, 
graficznymi wskazówkami. Zarówno 
przeszkoleni i jak nieposiadający 
przeszkolenia użytkownicy AED 
wiedzą, od czego zacząć. 

_ Elektrody QUIK-STEP™ 
Odklejane bezpośrednio od podstawy 
w celu ich szybkiego umieszczenia. 

_ Technologia analizy cprINSIGHT™ 
Analizuje kwalifikujący się do 
wstrząsu rytm w trakcie wykonywania 
ucisków bez konieczności 
zatrzymania resuscytacji. 

_ Metronom i instruktaż 
dotyczący RKO 
Ustawia skuteczne tempo i zapewnia 
użytkownikom wskazówki głosowe.

_ Technologia ClearVoice™  
Wykrywa szumy w tle i odpowiednio 
reguluje głośność w celu zapewnienia 
jasności instrukcji.

_ Najwyższa dostępna 
rosnąca energia  
Do 360 J w celu zapewnienia wyższej 
efektywności wstrząsów.

_ Opcja dwóch języków 
Podczas używania aparatu można 
przełączać pomiędzy dwoma 
wcześniej ustawionymi językami.

_ Tryb dziecięcy 
W trybie dziecięcym dostarczany jest 
niższy, odpowiedni dla pacjentów 
pediatrycznych poziom energii, bez 
potrzeby wymiany elektrod.

_ LIFEPAK TOUGH™ 
Stopień ochrony IP55, umożliwiający 
użytkowanie w trudnych warunkach.

_ 8-letnia gwarancja 
Zapewniona gwarancja na okres 8 lat.

_ Menedżer programu 
LIFELINKcentral do zarządzania 
defibrylatorami AED 
Umożliwia monitorowanie programów 
AED poprzez śledzenie statusu 
urządzeń AED, wysyłanie danych 
pacjentów do służb ratowniczych i 
szpitali, wykrywanie lokalizacji AED 
oraz wykorzystanie innych narzędzi.

_ W pełni zautomatyzowany 
Dostępne modele automatyczne 
i półautomatyczne.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) może zdarzyć się każdemu 
i wszędzie. Krytyczne znaczenie ma natychmiastowe podjęcie 
leczenia. W przypadku nie zastosowania terapii szansa na przeżycie 
dramatycznie maleje z każdą minutą.2 Dlatego publiczny dostęp do 
defibrylatorów jest tak ważny. Zapewniają one obecność technologii 
ratującej życie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Aby w nagłej 
sytuacji mieć dostęp do tego, co najlepsze. 

_ Automatyczny 
monitoring

_ Połączenie 
bezprzewodowe

_ Najkrótszy czas do 
pierwszego impulsu1

_ Technologia analizy 
cprINSIGHT™

_ Warstwowe, łatwe w 
użyciu rozwiązanie

z menedżerem programu  LIFELINKcentralTM 
do zarządzania defibrylatorami AED
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