Enda bedre støtte for
profesjonelt redningspersonell

Utover AED Plus
I 2002 lanserte ZOLL® hjertestarteren AED Plus® med HLR-støtte i sanntid med Real CPR
Help®, så redningspersonell for første gang noensinne kunne få vite når de utførte
HLR av høy kvalitet. I dag gir mer enn en halv million AED Plus automatiske eksterne
defibrillatorer (AED) profesjonelt og ikke-profesjonelt redningspersonell alle steder den
beste støtten når de behandler et hjertestansoffer.
Lansering av en ny hjertestarterplattform for profesjonelt redningspersonell bygger
på vårt renommé og tilbyr redningspersonellet uovertruffen støtte pluss lave totale
eierkostnader: ZOLL AED 3™ BLS.

Program Management Onboard
Etter et enkelt Wi-Fi-oppsett holder AED 3 BLS
seg nettskykoblet til PlusTrac. Hvis den noen gang
registrerer en feil i den daglige eller ukentlige selvtesten
eller til og med unngår å rapportere i tide, varsler
PlusTrac umiddelbart programadministratoren via e-post.
Logg på PlusTrac for å gå gjennom og administrere
gjeldende status for dine hjertestartere og
forbruksartikler for alle AED 3 BLS-enheter. Hver
programadministrator kan nå oppleve bekymringsfri
beredskap i én enkel løsning med AED 3 BLS. Ingen
ekstra maskin- eller programvareinnkjøp kreves. Ingen
kostnader det første året.
Logg på PlusTrac for gjeldende AED-status, som
inkluderer utløpsdatoer for batteri og elektroder, logger
for selvtester og oppretting og planlegging av jevnlige
administrasjonsprogramrapporter.

AED 3 BLS kan enkelt konfigureres for å kun vise
CPR Dashboard™ (bilde til venstre og øverste bilde
over) eller kombinere CPR Dashboard med EKG
(midterste og nederste bilde over). Røde områder
indikerer at frekvensen og/eller dybden er for lav i
redningsmodus for voksne.

Logg på PlusTrac for gjeldende AED-status, inkludert
utløpsdatoer for batteri og elektroder, logger for
selvtester og oppretting og planlegging av jevnlige
administrasjonsprogramrapporter.

HLR kreves
De nyeste retningslinjene fra gjenopplivningsråd over hele verden er tydelige: Vellykket defibrillering må
støttes med høykvalitets HLR. Men hva er høykvalitets HLR? Retningslinjene krever brystkompresjoner med
en frekvens på 100 til 120 per minutt og en dybde på 5 til 6 centimeter.
Så hvordan kan redningspersonellet vite når de overholder dette? Betydningen av tidlige, uavbrutte
brystkompresjoner understrekes gjennom disse retningslinjene. Profesjonelle skal ikke måtte gjette. De må
vite, og den kunnskapen kan gi dem muligheten til å redde et liv.

“Datadrevet, ytelsesfokusert debriefing har vist seg å forbedre ytelsen til
gjenopplivningsteam. Vi anbefaler på det sterkeste at de brukes av team som
behandler pasienter med hjertestans.”
– 2015 ERC Guidelines, s. 289.

Ganske enkelt profesjonelt
Som alle ZOLLs hjertestartere til profesjonell bruk er AED 3 BLS utstyrt med Real CPR Help og CPR
Dashboard™ for å la profesjonelt redningspersonell vite i sanntid, når de er innenfor retningslinjene.
•

CPR Uni-padz™-elektrodene registrerer og rapporterer bevegelsene til redningspersonellets
brystkompresjoner til hjertestarteren.

•

Ved HLR på voksne og barn viser CPR Dashboard medgått tid siden strømmen ble slått på,
gjenværende tid for gjeldende HLR-syklus, antall støt som er gitt, pasientens gjeldende EKG i sanntid
og frekvensen og dybden på brystkompresjonene.

•

Trykk på knappen for pediatrisk redning og opplev den første og eneste hjertestarteren som gir
veiledning på HLR til barn.

•

Ved HLR på voksne lar også tale- og tekstveiledning redningspersonellet vite når de skal trykke hardere
og når de utfører gode kompresjoner.

•

Metronomen registrerer kompresjoner og holder metronomen i gang på 100 slag per minutt ved både
voksen og pediatrisk redning.

•

Støtknappen er aktivert og klar for støt innen 8 sekunder etter at HLR er stoppet (med nytt batteri).

“Betydningen av tidlige, uavbrutte brystkompresjoner understrekes tydelig igjennom
disse retningslinjene, sammen med minimering av pausene før og etter støt.”
– 2015 ERC Guidelines, s. 20.

Landemerket for håndplassering for HLR
registrerer brystkompresjonene og lar AED 3 BLS
se dybden på hver kompresjon.

Raskere er bedre
Med 8 sekunder med nye batterier er AED 3 BLS blant de raskeste hjertestarterne til å avgi støt etter siste
kompresjon. Forskning viser at sjansene for å overleve kan øke ved å minimere tiden før støt etter at HLRsyklusen avsluttes.1 I ERC-retningslinjene fra 2015 står det at “forsinkelsen mellom siste brystkompresjon
og avlevering av støt (pausen før støt) må holdes til et absolutt minimum; [enhver] forsinkelse vil redusere
sjansene for at støtet blir vellykket.”2

Klar for morgendagen
AED 3 BLS er lett å bruke, lett å vedlikeholde og pålitelig fordi den inneholder den nyeste teknologien.
•

Du kan laste opp kliniske hendelsesfiler over Wi-Fi til RescueNet® Case Review (et ZOLL Online-produkt)
for å vise, analysere og hente ut rapporteringsmål i tillegg til å generere og distribuere rapportkort for
HLR-kvalitet.

•

Du kan enkelt rekonfigurere den, oppgradere programvaren til de nyeste retningslinjene og laste ut
hendelsesdatafiler ved hjelp av den interaktive berøringsskjermen og den innebygde USB-porten.

•

Synkronisering med nettverksklokke finner sted når AED 3 BLS kommuniserer med ZOLL Online via Wi-Fi.

•

Du kan klone rekonfigurering fra én AED 3 BLS til alle andre i utstyrsparken med en USB-minnepinne.

•

Orienter den slik du trenger den under en redning: Legg den flatt som de fleste hjertestartere, eller still den
på høykant for samme enkle synlighet som på de fleste profesjonelle defibrillatorer.

•

Bruk den i to etterfølgende redninger og behold begge hendelsesdatafilene for senere nedlasting.

•

Holdbarhet du kan stole på. AED 3 BLS består falltesten fra én meter og har en IP55-kategorisering for
støv- og vanninntrengning.

En solid bæreveske bidrar til å beskytte
AED 3 BLS under transport. Løft
dekselet for å bruke AED når den er i
bærevesken. Rommer AED 3 BLS med
reservesett med CPR Uni-padz.
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Enda bedre profesjonell støtte
AED 3 BLS tar den beste støtten for redningspersonell under en redning til neste nivå med:
•

Real CPR Help som kan se dine brystkompresjoner

av voksen- eller barneredning ved et

voksne, når du utfører HLR av høy kvalitet med en

knappetrykk.

mellom 5 til 6 cm dybde for voksne.

•

HLR-syklus, antall støt og total medgått tid.
Støt avgis 8 sekunder etter avslutning av HLR, for et

Kliniske hendelsesdata for gjennomgang,
som viser nøkkelstatistikk sammen med EKG
og tilknyttede brystkompresjoner.

CPR Dashboard med pasient-EKG,
kompresjonsfrekvens og -dybde, tidteller for

•

Universelle CPR Uni-padz for valg

under HLR og lar deg vite i redningsmodus for
frekvens på minst 100 kompresjoner per minutt og

•

•

•

Dobbel orientering (på høykant eller
liggende) for best mulig synlighet under en
redning.

mer effektivt støt.
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