
Fullstendig ZOLL AED 3-simulering med "Real CPR Help"®-teknologi som gir  
HLR-tilbakemeldinger i sanntid
ZOLL AED 3® Trainer er den eneste opplæringsløsningen for en automatisk ekstern defibrillator (hjertestarter) 
som tilbyr Real CPR Help®-teknologi med tilbakemeldinger i sanntid om kvaliteten på brystkompresjonene 
studenten utfører. Opplæringshjertestarteren gjør det mulig for studenter å lære korrekt hastighet og dybde 
for brystkompresjoner i HLR i en opplæringssituasjon.

ZOLL AED 3 er designet for å gi en nøyaktig etterligning av hvordan en klinisk hjertestarter fungerer, 
slik at studentene får en mer realistisk redningsopplevelse. ZOLL AED 3 Trainer inkluderer:
 •  En aktiv LCD-skjerm med redningsbilder i fullfarge som viser hva studenten ville sett på en 

klinisk ZOLL AED 3-enhet
 •  Kontaktsensorer i opplæringselektrodene detekterer kontakt mellom elektrodene og dukken, 

slik at man ikke behøver å bruke en separat fjernkontroll for å støtte redningssimuleringer 
 • Enheten har en pauseknapp som lar instruktøren sette et opplæringsscenario på pause
 • Langvarige forbruksvarer sparer tid og penger
 • Enkel programvareoppdatering/språkkonfigurasjon via USB

Overholder retningslinjene for 2015 fra American Heart Association (AHA) og European 
Resuscitation Council (ERC)
Enkel å konfigurere: All konfigurasjon og styring av opplæringsscenarioer gjøres direkte på opplæringsenheten. 
Konfigurerbare innstillinger inkluderer:
 • Opplæringsscenario
 • Driftsmodus (halv- eller helautomatisert)
 • Varsler for uerfarne livreddere
 • Varsler for sjekking av åndedrett
 • Volum for talevarsel
 • Språk (varierer i forhold til hva som bestilles)

ZOLL AED 3 Trainer inkluderer alt en instruktør trenger:
 • ZOLL AED 3 Trainer-enhet
 •  ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz® sele til elektrodeopplæring (minst 100 opplæringsøkter)
 •  Elektrodegel/-belegg til opplæring i bruk av ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz (minst 50 opplæringsøkter)
 • Fire (4) D-batterier
 • Brukerveiledning

Opplæringshjertestarter og tilbehør

ZOLL AED 3®

  Trainer



Globalt hovedkvarter for ZOLL 
Medical Corporation
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824 
978-421-9655 
800-804-4356

For adresser og faksnumre til 
distributører, samt andre globale steder, 
gå til www.zoll.com/contacts.

Tilbehør til ZOLL AED 3 Trainer

Reservedeler må bestilles separat.

Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Med enerett. Real CPR Help, Uni-Padz, ZOLL, og ZOLL AED 3 er varemerker eller registrerte 
varemerker av ZOLL Medical Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. ZOLL AED 3 
Defibrillator er ikke tilgjengelig for salg i USA. 

Trykket i USA.  MCN PP 1902 0365-20

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

Vekt:  1, 8 kg med batterier

Strøm: Fire (4) D-batterier (inkludert) til 
opplæringshjertestarter (Rekker til over 16 timer 
med opplæring)

Instruktører kan sette opp flere 
redningsscenarioer direkte på 
opplæringsenheten ved hjelp av knapper.

Trainer CPR Uni-padz® pakke med 
elektrodegel 
Del nr. 8028-000012 (5-pakning)

Trainer CPR Uni-padz pakke med 
elektrodebelegg 
Del nr. 8028-000013

CPR Uni-padz sele til 
elektrodeopplæring 
Del nr. 8028-000010

Trainer programvareoppdatering (USB) 
Del nr. 8028-000011-XX

Trainer opplæringsdukke 
Del nr. 8000-0835-01

Spesifikasjoner for ZOLL AED 3 Trainer 

Redningsscenarioer

Elektrodesensorer detekterer kontakt 
med dukken, slik at det ikke er behov for 
en separat fjernkontroll

Konfigurer enhetens drift og 
redningsscenarioer direkte på enheten

HLR-tilbakemeldinger i sanntid med stor 
kompresjonsdybdeindikator i to farger


