
End a bedre støtte  
for 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 redningspersonell bygger på vårt 
renommé og tilbyr redningspersonellet uovertruffen støtte pluss lave totale 
eierkostnader: ZOLL AED 3™ BLS.



Program Management Onboard 
med Wi-Fi

Liv reddes ikke av en hjertestarter alene, det mennesker 
som redder liv gjennom å bruke en hjertestarter. 
Livredding krever at redningspersonellet som bruker en 
hjertestarter er trygge på å ha en fungerende enhet 
hvor batteri og elektroder ikke har gått ut på dato.

Real CPR Help sørger for trygghet ved å guide 
redningspersonellets kompresjoner i riktig frekvens og 
dybde. Program Management Onboard™ sørger for 
ytterligere trygghet ved å sikre at hjertestarteren er klar 
til bruk når det trengs. Registrer din AED 3 på nett med 
ZOLLs PlusTrac™ AED-programadministrasjonssystem via 
datamaskin eller mobil enhet. Deretter kan du enkelt 
koble AED 3 til din lokale Wi-Fi. Nå som din AED 3 er 
koblet til nettskyen, rapporterer Program Management 
Onboard jevnlig gjeldende status til PlusTrac som del 
av hver automatiske selvtest.

Hvis din AED 3 skulle registrere en feil, eller til og 
med ikke rapporterer i tide, vil PlusTrac umiddelbart 
fortelle deg det via e-post. AED-brukere kan nå oppleve 
kontinuerlig, bekymringsfri AED-beredskap i én enkel 
løsning. Ingen behov for at mennesker skal inspisere 
og rapportere status. Kun med AED 3 er det ikke 
nødvendig med ekstra maskin- eller programvare.  
Og uten kostnad hele det første året.

Logg på PlusTrac for gjeldende AED-status, inkludert 
utløpsdatoer for batteriet og elektroder, sporing av 
opplæringen av redningspersonellet og planlegging av 
e-postrapporter som sendes med jevne mellomrom.

Tydelige, fargerike bilder kombinert med 
talemeldinger for enkelt og presist å ta  
deg trinnvis gjennom redningen. 



Umiddelbar oppstart av HLR kan doble eller 
firedoble sjansen for å overleve hjertestans.

– 2015 ERC Guidelines, s. 83.



HLR er nødvendig

De nyeste retningslinjene fra gjenopplivningsråd over 
hele verden er tydelige: Vellykket defibrillering må 
støttes med høykvalitets HLR. Hjertestarterens første 
hjerteanalyse er kritisk. Hvis den varsler om støt ikke 
anbefalt, kan bare høykvalitets HLR føre til en støtbar 
rytme i den neste hjerteanalysen. Hvis den første 
analysen varsler om støt anbefalt, har hjertet når støtet 
er levert, umiddelbart behov for blod når det forsøker 
å omorganisere og gjenfinne sin naturlige rytme. Kun 
høykvalitets HLR kan gi hjertet det oksygenerte blodet 
som kreves for å gjenopprette normal rytme.

Kunnskap er makt

Men hva er høykvalitets HLR? ERC-retningslinjene krever 
brystkompresjoner med en frekvens på minst 100 per 
minutt i en dybde på minst 5 cm. Så hvordan kan 
redningspersonellet vite når de overholder dette? De skal 
ikke behøve å gjette. De må vite, og den kunnskapen 
kan gi dem muligheten til å redde et liv.

Bare en hjertestarter som gir HLR-støtte i sanntid på 
frekvens og kompresjonsdybde kan gi den beste støtten 
for å redde et liv.

Sannsynlighet for overlevelse 
(Utskrevet fra sykehus og i live etter 30 dager)
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Landemerket for håndplassering for HLR 
registrerer brystkompresjonene og lar AED 3  
se dybden på hver kompresjon.

• Komprimer brystet med en frekvens på minst 
100–120 per min1 med så få avbrudd som mulig.

• Komprimer til en dybde på minst 5 cm, men ikke 
mer enn 6 cm.

– 2015 ERC Guidelines, s. 88. 

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

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 overlevelsesraten (fra 5 % til 
24 %) når en hjertestarter brukes, også viste at en 
hjertestarter bare er tilgjengelig 2 % av tiden.

1Weisfeldt ML, et al. J Am Coll Cardiol. 
2010;55(16):1713–20.
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TILFELLET 
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Kvalitet kjøper tid

ERCs nyeste retningslinjer anmerker at dersom 
tilskuere ikke gjør noe for et offer som har falt om, 
reduseres sjansene for overlevelse med rundt  
10 % per minutt.2

Men om tilskuere umiddelbart kan begynne med 
HLR og holde det gående, faller sjansen for 
overlevelse bare med 3 % til 4 % per minutt.2  
I slike tilfeller er sjansen for overlevelse fortsatt  
rundt 60 % etter 10 minutter etter kollapsen.

Profesjonell teknologi for alle

I likhet med AED Plus som kom før den, og alle 
ZOLLs profesjonelle defibrillatorer, er AED 3 utstyrt 
med Real CPR Help-teknologi som hjelper ikke-
profesjonelt redningspersonell med å utføre HLR av 
høy kvalitet. Sensoren i elektrodene lar hjertestarteren 
se brystkompresjonene, slik at den kan guide deg 
mot riktig frekvens og dybde med meldinger og en 
måler på skjermen.

Slik virker det
• CPR Uni-padz™-elektrodene oppfatter og 

rapporterer bevegelsene av redningspersonellets 
brystkompresjoner til AED 3.

• Ved redning av voksen får redningspersonellet 
også tale- og tekstmeldinger så de vet når de 
skal trykke hardere og når de utfører gode 
kompresjoner.

• Måleren for kompresjonsdybde viser 
redningspersonellet dybden på hver kompresjon  
i sanntid.

• Metronomen registrerer kompresjoner og veileder 
redningspersonellet til å komprimere med en 
frekvens på minst 100 kompresjoner per minutt.

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 
HLR-syklusen avsluttes.4 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.”5

4 Snyder DE, et al. Crit Care Med. 2004;32(9) Supplement:S421-S424. 
5ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015;95:20.

2 ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015;95:83.



Korrigerende enheter for HLR-støtte 
er nyttige for kompresjonsfrekvens, 
dybde, frigjøring og håndposisjon.

– 2015 ERC Guidelines, s. 5.

4 Snyder DE, et al. Crit Care Med. 2004;32(9) Supplement:S421-S424. 
5ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015;95:20.



Ledende teknologi. Rimelig pris.

Når den er installert, koster AED 3 betydelig mindre å vedlikeholde enn nesten alle andre 
hjertestartere. Fordi CPR Uni-padz kan defibrillere både barn og voksne, er det ingen spesielle 
elektroder som må kjøpes og byttes for å være klar til å redde et barn. Og fordi både CPR Uni-padz 
og batteriet varer i fem år, er det enklere og rimeligere å bytte ut forbruksartikler over tid. Lengre 
varighet, færre bytter, lavere kostnader.

Ingen annen hjertestarter har pediatriske elektroder som varer i minst 5 år. Ingen annen hjertestarter lar 
redningspersonell redde et barn bare ved å trykke på en knapp og bytte ut elektroder og batteri bare 
én gang i løpet av de første 10 årene.



Plugg en minnepinne inn i USB-porten for å laste 
ned hendelsesdata for redningen, laste opp en ny 
konfigurasjon eller oppgradere programvare.AED 3 Automatic leverer støt automatisk etter 

en tre sekunders nedtelling. Ingen behov for å 
trykke på Støt-knappen.

Forhåndstilkoblede CPR Uni-padz er klare til 
redning med enkle uttrekksfliker og en saks for 
rask plassering av elektrodene.

AED 3-batteriet varer i opptil 5 år, rapporterer 
statusen til Program Management Onboard med 
jevne mellomrom og kan enkelt analyseres  
fra berøringsskjermen i administrasjonsmodus.

Klar for morgendagen

AED 3 er lett å bruke, lett å vedlikeholde og pålitelig 
fordi den inneholder den nyeste teknologien. 

• Du kan rekonfigurere den, oppgradere 
programvaren til de nyeste retningslinjene og laste 
ned hendelsesdatafiler på en enkel måte ved 
hjelp av den interaktive berøringsskjermen og den 
innebygde USB-porten. 

• 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.

• Aktiver flere språk.

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

• Velg hvilken støtteknikk som er riktig for ditt 
redningspersonell: Standard halvautomatisk  
AED 3 hvor redningspersonellet vil kontrollere 
leveringen av støt, eller AED 3 Automatic- 
modellen for automatisk støtlevering etter tre 
sekunders nedtelling. 
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Hørt noe fra hjertestarteren din 
i det siste?

Alle AED-programadministratorer lever med frykten for 
at en hjertestarter ikke er klar når den trengs. Batteriet 
kan være utladet. Elektrodene kan ha gått ut på 
dato. De elektroniske komponentene kan svikte. Besto 
hjertestarteren min den siste selvtesten? 

Kan du noen gang vite at en hjertestarter er klar til bruk?

Til nå har den vanlige løsningen vært å la noen 
kontrollere og rapportere statusen for hver eneste 
hjertestarter med jevne mellomrom. AED 3 
omdefinerer hvordan du administrerer din  
hjertestarter med ZOLLs eksklusive Program 
Management Onboard. 

Nettskyen endrer alt

Programadministratorer kan nå bruke sitt lokale  
Wi-Fi-nettverk til å være permanent nettskykoblet til 
ZOLL PlusTrac AED-administrasjonsprogramsystemet. 
Hvis din AED 3 ikke skulle bestå en selvtest, vil du 
med en gang få melding om dette på e-post. 

La AED 3 ta seg av bekymringene, mens 
du gleder deg over bekymringsfri 
beredskap.

AED-Program lønner seg
British Journal of Sports Medicine publiserte 
en artikkel som viste at amerikanske 
videregående skoler som har implementert 
hjertestarterprogram for redningsberedskap, 
har en samlet overlevelsesrate på 71 %.6

Forfatterne konkluderer med at 
“Hjertestarterprogram på videregående 
skoler viser en høy overlevelsesrate for 
elever og voksne som rammes av akutt 
hjertestans på skoleområdet. Skolebaserte 
hjertestarterprogrammer anbefales  
på det sterkeste.”

6Drezner JA, et al. Br J Sports Med. 2013;47:1179–1183.
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Konfigurer AED 3 til å koble seg til PlusTrac på 
nettskyen etter hver automatiske selvtest. Få en 
umiddelbar e-post for ikke bestått eller forsinket selvtest, 
sammen med daglige eller ukentlige statusrapporter.



• Real CPR Help som kan se brystkompresjonene 
under HLR for å la deg vite når du utfører HLR 
med høy kvalitet.

• Støt leveres 8 sekunder etter at HLR stoppes, for et 
mer effektivt støt.*

• Konstant metronom med en frekvens på minst 
100 kompresjoner per minutt for å følge de siste 
retningslinjene.

• Universale CPR Uni-padz for redning av barn  
med et knappetrykk, benytt knappen for barn 
foran på AED 3.

• Saks er festet til CPR Uni-padz for enkelt å  
fjerne klesplagg.

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

• Nedtellingsfunksjon for HLR-syklusen på skjermen 
forteller hvor mye tid som er igjen i denne syklusen.

• Skjermvisning av medgått redningstid og antall 
støt som er levert, for kritisk informasjon som 
ambulansepersonell trenger å få når de ankommer.

• Redningsutstyrspakke med lateksfrie hansker, 
beskyttende maske, barberhøvel, papirtørkle  
og renseserviett.

• Fargebilder med høy oppløsning samt tekst vises 
samtidig med alle talemeldinger for å gjøre det 
lett å forstå det neste som skal gjøres.

Enda bedre støtte under en redning
AED 3 tar den beste støtten for redningspersonell under en redning til neste nivå med:

Trykt i USA. 
MCN PP 1410 0068-20

ZOLL Medical Corporation | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824, USA | +1-978-421-9655 | www.zoll.com

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

Copyright © 2016 ZOLL Medical Corporation. Med enerett. Advancing Resuscitation. Today., PlusTrac, CPR Uni-padz, Program 
Management Onboard, Real CPR Help, ZOLL AED 3 og ZOLL er varemerker eller registrerte varemerker for ZOLL Medical Corporation i USA 
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* På AED 3 Automatic er pausen før støt 5 sekunder lengre på grunn av advarselen 
om gå unna pasienten samt nedtellingen før støt.


