
Forbedret Real CPR Help
ZOLL AED 3™ automatisk ekstern defibrillator (AED) gir detaljert HLR-veiledning med patentert Real CPR Help®-
teknologi. Flere fargebilder og en HLR-syklusnedteller, kombinert med stemme- og tekstmeldinger, veileder 
utrykningspersonellet gjennom redningen. Integrerte sanntidstilbakemeldinger med Real CPR Help forteller og 
viser redningspersonene når de må «trykke hardere» eller om de gir «gode kompresjoner», slik at de vet om de 
gir HLR av god kvalitet. 

RapidShock-analyse
ZOLL AED 3 med RapidShock™-analyse gir rask rytmeanalyse for kontinuerlig og mer effektiv HLR. Med 
RapidShock-analysen kan ZOLL AED 3 gi støt på så lite som 5 sekunder, hvis nødvendig. En reduksjon av 
pausen før støtet og muligheten til å gi mer HLR kan føre til at flere pasienter overlever.*
 
Forskning viser at sjansene for å overleve kan øke ved å minimere tiden før støt etter at HLR-syklusen avsluttes. 1  
I ERC-retningslinjene fra 2015 står det at «forsinkelsen mellom avslutningen av brystkompresjonene og levering 
av støt (pausen før støt) må holdes til et absolutt minimum; enhver forsinkelse vil redusere sjansene for at støtet  
blir vellykket.»2

Integrert pediatrisk redning
Pediatrisk redning blir enklere med ZOLLs unike CPR Uni-padz™-elektroder og en egen barnemodus. Den 
universelle utformingen av elektrodene gir redningspersonellet et enkelt og trygt verktøy for å hjelpe både voksne 
og barn som blir offer for hjertestans. De samme elektrodene kan benyttes ved kun å aktivere barnemodus.

Lave totale eierkostnader
5-årsbatteriet og elektrodene varer lenger og reduserer behovet for vedlikehold av hjertestarteren. Mindre 
vedlikehold bidrar til at enheten sjeldnere er utilgjengelig, og gir en ekstra fordel ved at de totale eierkostnadene 
for din ZOLL AED 3 blir lavere.

WiFi-tilkobling
Enkel administrasjon av enhetene via skyen. Alle ZOLL AED 3 har WiFi-tilkobling for sømløs kommunikasjon  
med AED-programstyringssystemer via det trådløse nettverket. Når ZOLL AED 3 er aktivert, vil enheten automatisk 
rapportere status, varsle om ikke beståtte selvtester og sende e-postvarslinger, slik at du kan gjøre tiltakene som 
trengs og sikre at hjertestarterne dine er klare i tilfelle en nødsituasjon. 

* På ZOLL AED 3 Automatic er pausen før støt 5 sekunder lengre på grunn av advarselen om gå unna pasienten samt nedtellingen før støt.
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Defibrillator
Protokoll: Halvautomatisk og 
helautomatisk konfigurasjon

Bølgeform: ZOLL Rectilinear 
Biphasic™ 

Holdetid for defibrillatorladning: 
30 sekunder; ZOLL AED 3 
Automatic-modellen: 3 sekunder 
før automatisk levering av støt

Energivalg: Fabrikkprogrammert 
valg (voksne: 120 J, 150 J, 200 J; 
barn: 50 J, 70 J, 85 J) 

Pasientsikkerhet: Alle 
pasienttilkoblingene er elektrisk 
isolert 

Ladetid: Mindre enn 10 sekunder 
med nytt batteri

Pause før støt: Under 5 sekunder 
(halvautomatisk) og under  
8 sekunder (automatisk) med  
nytt batteri

Elektroder: ZOLL CPR Uni-padz™

Selvtest: Konfigurerbar, 
automatisk selvtest hver dag eller 
hver 7. dag. Standard: hver 7. dag. 
Månedlig full-energitest (200 J). 

Automatiske  selvtestkontroller: 
Batterikapasitet, status og utløp 
for batteri; tilkobling og utløp for 
elektroder; EKG og ladnings-/
utladningskretser; maskin- og 
programvare for mikroprosessor; 
HLR-kretser og elektrodesensor; 
lydkrets

Kompresjonsdybde:  
1,9 cm til 10,2 cm

Defibrilleringsråd: 
Evaluerer tilkoblingen av 
defibrilleringselektrodene og 
pasientens EKG for å bestemme 
om defibrillering er nødvendig.

Støtbare rytmer: 
Ventrikkelflimmer med 
gjennomsnittsamplitude 
>100 mikrovolt og bred, kompleks 
ventrikulær takykardi med 
frekvenser over 150 BPM for 
voksne, 200 BPM for barn. For 
algoritmens sensitivitet og 
spesifisitet ved EKG-analyse, se 
administratorveiledningen for 
ZOLL AED 3. 

Impedansmåleområde for 
pasient: 10 til 300 ohm 

Defibrillator: Beskyttet EKG-krets

Visningsformat: Høyoppløselig 
LCD med berøringsskjerm

Skjermstørrelse:  
5,39 cm × 9,5 cm 

Dataregistrering og -lagring: 
Brukerkonfigurerbar for 1 eller 
2 kliniske hendelser i totalt 
120 minutter. Inkluderer EKG, 
impedansmålinger, meldinger fra 
enheten og HLR-data.

Datagjenvinning: Kontrollert 
med berøringsskjerm, lastet  
opp til USB-minnepinne eller  
ZOLL Case Review™, over et  
Wi-Fi-nettverk

Synkronisering av intern 
klokke: Synkronisering med 
koordinert universaltid (UTC) 
finner sted ved kommunikasjon 
med ZOLL Online-serveren.

Enhet 
Størrelse: (H × B × D)  
12,7 cm × 23,6 cm × 24,7 cm 

Vekt: 2,5 kg (med batteri) 

Strøm: Batteri 

Trådløs: 802.11 a/b/g/n

Sikkerhetsprotokoller:  
WPA 1, WPA 2, WPA Personal, 
WPA Enterprise

Port: USB 2.0

Innhold i 
redningsutstyrspakken: 
Lateksfrie hansker, beskyttende 
maske for HLR, barberhøvel, 
papirtørkle og renseserviett.

Utstyrsklassifisering: Klasse 
II og internt drevet i henhold til 
EN60601-1 

Designstandarder: Oppfyller 
relevante krav i EN 60601-1, IEC 
60601-1-11, IEC 60601-2-4

Omgivelser 
Driftstemperatur: 0 til 50 °C 

Oppbevaringstemperatur:  
-30 til 70 °C 

Fuktighet: 10 % til 95 % relativ 
fuktighet, ikke-kondenserende 

Vibrasjon: IEC 60068-2-64, 
Random, Spectrum A.4, Table A.8, 
Cat 3b; RTCA/DO-160G, Fixed 
Wing Aircraft, Section 8.6, Test 
Cat. H, Aircraft Zone 1 and 2, EN 

1789, Sweep per EN 60068-2-6 
Test Fc.

Støt: IEC 60068-2-27; 100 G 

Høyde over havet:  
-381 m til 4573 m 

Partikkel- og vanninntrengning: 
IP55 

Falltest: 1 meter

Batteri
Batterikapasitet: Et nytt 
batteri som brukes i en 
omgivelsestemperatur på 
+20° C til +25° C kan gi: 140 
defibrillatorutladninger med 
maksimal energi (200 joule), eller 
6 timer kontinuerlig overvåkning 
(med 2-minutters HLR-perioder) 
Obs: HLR-perioder som er kortere 
enn 2 minutter kan redusere 
driftstiden for et nytt batteri.

Type: Engangsbatteri, forseglet.

Batterilevetid i hvilemodus 
(når installert): 5 år med ukentlig 
selvtest. Levetidsslutt indikeres 
med tomt statusvindu (typisk 
gjenværende støt: 9).

Batteriholdbarhet: Oppbevar i 
opptil 2 år ved 23 °C før innsetting 
i AED 3 for å opprettholde 
batterilevetiden ovenfor.

Temperatur: 0 °C til 50 °C  
(32 °F til 122 °F)

Fuktighet: 10 % til 95 %  
(ikke-kondenserende)

Vekt: 317,5 gram

Størrelse: (H × B × D)  
27,75 mm × 133 mm × 88 mm

Nominell spenning: 12 volt 

CPR Uni-padz
Holdbarhetstid: 5 år 

Ledende gel: Polymer hydrogel 

Ledende element: Tinn

Emballasje: Laminert pose med 
flere folielag 

Impedansklasse: Lav 

Kabellengde: 142 (+/-3,8) cm 

Designstandarder: Oppfyller 
kravene i IEC 60601-2-4, 2010

Spesifikasjoner for ZOLL AED 3 

Real CPR Help® hjelper redningspersonene 
med å gi HLR av høy kvalitet ved å gi 
sanntidstilbakemeldinger på frekvens og 
dybde på brystkompresjoner. 

Aktiver barnemodus for pediatrisk 
redning med CPR Uni-padz™.

Universelle CPR Uni-padz kan brukes til 
redning av både voksne og barn. Disse er 
de eneste elektrodene som varer i 5 år og 
har integrert redningsutstyr.

WiFi-tilkobling gjør det enkelt å 
administrere alle enhetene dine og  
motta umiddelbare e-postoppdateringer 
om hjertestarternes status.

1Snyder DE, et al. Crit Care Med. 2004;32(9) Supplement:S421-S424. 
2ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015;95:20.
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