Automatiske eksterne
defibrillatorer

UTVIKLET FOR
UVENTEDE HELTER

HÅPET ER I DINE HENDER
Det skjer på brøkdelen av et sekund. En person kollapser – et offer for akutt hjertestans – og klokken begynner å
tikke i kappløpet for å gjenopprette normal hjerterytme. Redingspersonell som utfører HLR og samtidig benytter en
automatisk ekstern defibrillator er offerets beste sjanse til å overleve til medisinsk personell ankommer.

En anerkjent samarbeidspartner som
setter standarden for hjertestartere
Selv om kun 50 % av de som opplever akutt

ARGUMENTET
FOR HJERTESTARTERE

hjertestans i utgangspunktet trenger støt, trenger
alle ofrene HLR for å øke tilførselen av oksygenert
blod til hjertet og hjernen. For å oppnå HLR av høy
kvalitet, veileder ZOLL sine AEDer redningspersonell
med Real CPR Help®, og genererer støt ved behov.
Ingen andre hjertestartere støtter redningspersonellet
med sanntidsinstruksjoner og omfattende
tilbakemeldinger på kompresjonshastighet og dybde

Overlevelsessjansene øker med
tidlig intervensjon
Forskningen viser at sannsynligheten for
overlevelse øker dramatisk når HLR utføres
og når en hjertestarter brukes før ambulansen
ankommer.1

på samme måte som ZOLLs hjertestartere.

Liv reddes ikke av hjertestartere alene. Mennesker
redder liv gjennom å bruke hjertestarter, og
livredning krever trygt redningspersonell som
gir god HLR og bruker en hjertestarter med et

Før ambulanse ankommer

Klar til redning

24 %

9%
5%

fungerende batteri og elektroder som ikke har gått
ut på dato.
•

Real CPR Help gir selvtillit ved å veilede
redningspersonellet i god HLR med kompresjoner
med anbefalt hastighet og dybde.

•

AED Program Management sikrer at hjertestarteren
din er klar når den trengs.

•

Forbruksartikler som varer lenger gir færre
utskiftninger, noe som betyr lavere totale kostnader
og en hjertestarter som er klar til bruk når den
trengs.

La ZOLLs hjertestartere hjelpe deg i nødssituasjoner.
Sammen kan vi bidra til å redde liv.

Gjør ingenting

Utfører HLR

Utfører HLR
+ kobler til en
hjertestarter

Sannsynlighet for overlevelse
(Utskrevet fra sykehus og i live etter 30 dager)

Hvor er hjertestarteren?
Altfor ofte er svaret, "Vi har ikke noen". Det triste
er at den samme forskningen som viste en nesten
femdoblet økning i overlevelsesprosenten (fra 5 %
til 24 %) når en hjertestarter brukes, også viste
at en hjertestarter bare er tilgjengelig i 2 % av
tilfellene.

I dag er over en halv million hjertestartere fra ZOLL
i bruk for å støtte redningspersonell over hele verden.

ZOLLS HJERTESTARTERE HJELPER
REDNINGSPERSONELLET
ZOLL AED Plus

Ikke alle hjertestartere er like

ZOLL AED Plus® var den første
hjertestarteren med Real CPR
Help®, en funksjon som hjelper
redningspersonell med å vite når
de gir god HLR. I dag er ZOLL
AED Plus® fortsatt målestokken for
design, driftssikkerhet, holdbarhet
og ytelse.

Mer enn HLR.
Dette er Real CPR Help.
Det er kun halvparten av
ofrene for akutt hjertestans som
i utgangspunktet trenger støt,
men 100 % av dem trenger
god HLR. ZOLL tilbyr de eneste
hjertestarterne som støtter
redningspersonell med tekst, tale- og visuelle meldinger
og tilbakemeldinger om
kompresjonshastighet og -dybde,
slik at de kan gi best mulig HLR.

Smart investering med lav
eierkostnad
Når den er installert, har ZOLL
AED Plus den laveste totale
eierkostnaden sammenlignet med

Umiddelbar oppstart av HLR kan doble

andre hjertestartere. Batterier og

eller firedoble sjansen for å overleve
hjertestans.

elektroder som varer lenger krever
færre bytter av forbruksartikler,
noe som over tid gir betydelige
kostnadsbesparelser og bedre
tilgjengelighet i nødssituasjoner
med hjertestans.

– 2015 ERC Guidelines, s. 83.

MED Å GI GOD HLR
ZOLL AED 3

Hjertestarteren som viser vei
ZOLL AED 3™ bygger på vårt
renommé for å tilby redningspersonell
uovertruffen støtte pluss lave totale
eierkostnader. ZOLL AED 3 har
alle de utmerkede egenskapene
som forgjengerne, men tilbyr
samtidig avanserte funksjoner
som gir uovertruffen støtte til
redningspersonellet.

Forbedret Real CPR Help®
ZOLL AED 3 har velutprøvd Real
CPR Help®-teknologi med forbedrede
funksjoner, inkludert dynamiske
redningsbilder og fullfargeskjerm.

Integrert pediatrisk redning
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.

Wi-Fi®-tilkobling
Enkel administrasjon av enhetene via
skyen. Product Management-løsningen
vår hjelper deg med å overvåke og
administrere alle hjertestarterne dine.
Den vil automatisk varsle deg om ikke
beståtte selvtester, slik at du kan være
trygg på at du er forberedt på en
nødssituasjon.

F orskning har vist at ZOLLs defibrillatorer med Real CPR Help – som gir
sanntidstilbakemeldinger på dybde og hastighet på brystkompresjoner – i kombinasjon
med opplæring gir over dobbelt så stor sjanse for å overleve hjertestans.
–Bobrow B, et al. Annals of Emergency Medicine. Juli 2013:62(1):47–56.31

LØSNINGER FOR LIVREDNING
Det beste du kan få igjen for å investere i en hjertestarter, er å redde et liv. Alle ZOLLs hjertestartere
er produsert med vår anerkjente kjerneteknologi, men har samtidig unike funksjoner som gir et stort
utvalg løsninger for ulike miljøer.

Real CPR Help
Tale- og tekstmeldinger for HLR
Tilbakemeldinger om hastighet og
dybde
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FOR HVERT PUST OG HVERT HJERTESLAG –
ZOLL ER DER
I over 25 år, har ZOLL utviklet produkter som støtter utrykningspersonell, medisinsk personell og tilfeldige
redningspersoner når det gjelder som mest. I 1980 var Paul Zoll, MD, kardiolog og pioner innen
defibrillering, med på å starte ZOLL Medical Corporation. I dag bruker sykehus, nødetater og lekfolk over
hele verden ZOLLs profesjonelle defibrillatorer og automatiske eksterne defibrillatorer til å behandle akutt
hjertestans. Alt vi gjør hos ZOLL – hver idé, design og innovasjon – styres av vårt ensrettede fokus, nemlig
å redde liv ved å flytte grensene innen gjenopplivingsteknologien.

Lær mer om ZOLLs hjertestartere og produkter
utviklet for personer med medisinsk utdanning på
www.zoll.com
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