PlusTrac™

Vårt program
Din garanti

Hva er AED-administrasjonsprogram?
For å redde et hjertestansoffer trenger du en hjertestarter som er klar til å levere
et livreddende støt. Men det er ikke godt nok bare å ha en hjertestarter. For
å redde et liv må du være sikker på at din hjertestarter fungerer og vil være i
hendene på opplært, frivillig redningspersonell.
Hvis det høres enkelt ut, vet du kanskje ikke alt du trenger å vite og gjøre for
å sette opp og opprettholde et vellykket hjertestarterprogram.

Er hjertestarterne dine klare og i samsvar
med forskriftene?
Her er noen viktige spørsmål for alle som administrerer hjertestartere:
•

E
 r du sikker på at hver eneste av hjertestarterne er klare og vil fungere i en nødssituasjon?

•

K
 jenner du gjeldende selvteststatus for hver hjertestarter i ditt program?

•

K
 ontrollerer du jevnlig statusen til hjertestarterne?

•

V
 et du når du skal bytte ut elektrodene og batteriene for hver av hjertestarterne?

•

S
 porer du personellet som er tilordnet hjertestarterne?

•

V
 et du når personellet må repetere opplæringen for å opprettholde ferdighetene sine?

•

K
 an du raskt og nøyaktig gå gjennom gjeldende status for alle hjertestartere og opplært personell?

Har du problemer med å besvare disse spørsmålene? Hvis det er tilfellet, kan et nettbasert
AED-administrasjonsprogram som er innebygd i ZOLLs PlusTrac™, gjøre livet ditt mye enklere.

Hvor skal du begynne?
Hver AED-programadministrator vil gjøre alt
som er mulig for å garantere de beste sjansene
for å redde et liv. Men det er ikke enkelt hvis
alt du har er blyant og papir – eller selv en
datamaskin og et regneark.
Hvor begynner du? Hvordan setter du opp
Programt? Hvordan sørger du for å overvåke
Programt når det er iverksatt, når du allerede
har så mye annet å gjøre?

Outsource ditt program
Den beste løsningen for AEDprogramadministrasjon med høy kvalitet er
enkel: Outsource det. La ZOLLs PlusTrac veilede
deg gjennom oppsettet, og la deretter PlusTrac
ta seg av bekymringene. Bare iverksett tiltak når
PlusTrac ber om det.
Vårt program kan være din garanti.
For én enkelt hjertestarter eller dusinvis
av hjertestartere.

Trygghet hos redningspersonellet
Med PlusTrac kan du administrere mer enn bare statusen til hjertestarterne.
Den lar deg også administrere beredskapen til det opplærte frivillige
personellet ved å følge med på å hjelpe med å planlegge opplæring.
Jevnlig opplæring øker kompetansen, og tryggheten, som redningspersonellet
trenger for å redde et liv. Trygghet er vanskelig å måle, men kritisk for en
vellykket redning. Ved å spore og planlegge opplæring vil du kunne gjøre alt
du kan for å tilrettelegge og opprettholde redningspersonellets trygghet.

Hjertestans sover aldri.
Det gjør heller ikke PlusTrac.

Opplæringsstatus: Klar
Opplæringsdato: 1 år og 268 dager siden
Behov for ny opplæring: om 79 dager
Opplæring planlagt? JA

Opplæringsstatus: Klar
Opplæringsdato: 215 dager siden
Behov for opplæring: om 150 dager

Opplæringsstatus: Klar
Opplæringsdato: 92 dager siden
Behov for opplæring: om 1 år og
255 dager

Siste rapport for selvteststatus: I går
Status: Klar og fullt funksjonell
Status CPR-D-padz: Klar og tilkoblet
Elektroder utløper: om 2 år og 52 dager
Batteristatus: Klar
Batteriutløp: om 2 år og 52 dager

Administrasjonsprogram for
hver hjertestarter
Hva om dine hjertestartere er en “blanding” fra flere
produsenter? PlusTrac kan administrere alle, enten det
er hjertestartere fra ZOLL eller ikke. PlusTrac kjenner
karakteristikkene til alle hjertestartere på markedet i
dag, og kan administrere dem alle.

Det er en app for dette
Noen må inspisere hjertestarterne med jevne mellomrom.
PlusTrac vil påminne hver av inspektørene når de skal utføre
inspeksjonen, og vil la programadministratoren få vite om
og når inspeksjoner utføres.
PlusTrac gjør det raskt og enkelt å inspisere hjertestartere.
Last ned appen InspectAED™ fra PlusTrac til smarttelefonen
eller nettbrettet etter at du har registrert hjertestarterne dine.
Deretter, når det er på tide å inspisere hjertestarterne,
besøker du ganske enkelt hver av dem og logger dem i
PlusTrac med ett enkelt trykk. Du er ferdig. Programmet ditt
er oppdatert. Hvis noe trenger korrigering eller utskifting, vil
programadministratoren få vite det med én gang.

Én eller tusen hjertestartere
Administreringen av hjertestarterne er fullstendig skalerbar og enkel – uansett hvor mange
hjertestartere eller hvor mye redningspersonell du har i Programmet. PlusTrac kan hjelpe deg
med én enkelt hjertestarter på ett enkelt anlegg med bare tre redningspersoner, eller hundrevis
av hjertestartere på flere anlegg med flere tusen redningspersoner å lære opp.
Ingen hjertestarterpopulasjon er for stor, eller for liten, til å ha fordel av PlusTracs nettbaserte
AED-administrasjonprogram.

Kompleks organisasjon? Ikke noe problem.
Når du setter opp AED-Programmet ditt, må du vite hvem som læres opp og hvem som
inspiserer hjertestarterne. Det kan bli et betydelig problem i en stor organisasjon. Hvem
administrerer opplæring på hvert anlegg? På neste nivå i organisasjonen din, hvem
administrerer disse administratorene på tvers av anleggene? Hvem inspiserer inspektørene?
Uansett hvor kompleks organisasjonen din er, så blir den enkel å administrere med PlusTrac.
Flere administrasjonslag kan enkelt vise sitt ansvarsområde, eller sine ansvarsområder, i ett
enkelt skjermbilde som viser Programmets gjeldende status. Krever noe oppmerksomhet? Få de
presise detaljene du ønsker når du ønsker dem. Med bare noen få tastetrykk.

Utform og planlegg Programmet ditt
Standardrapporteringen som er tilgjengelig i PlusTrac, kan tilpasses din organisasjon. Bare endre
den til det du trenger for ditt program. Samle gjeldende programdata slik du trenger dem og
presenter dem slik du foretrekker.
Du kan til og med planlegge e-postrapporter etter behov: daglig, ukentlig eller månedlig. Du trenger
ikke å logge deg på PlusTrac for å holde deg informert om Programt. Vil du vite mer? Du kan enkelt
logge deg på for å undersøke enhver detalj som krever oppmerksomhet.

Gjør en forskjell
Selv om antallet hjertestartere som er installert globalt fortsetter å vokse, krever det mer enn bare
hjertestartere for å øke antallet overlevende. Vi har behov for å spore hjertestarterstatus, og folk må
vite hvor de er. Opplært personell må være klare og tilgjengelige.
Det er på tide å begynne å administrere hjertestartere på en bedre måte, og PlusTrac fra ZOLL er
en utmerket måte å begynne på.

For å lære mer om PlusTrac AED-administrasjon fra ZOLL, besøk oss på
www.zoll.com/plustrac.
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