DEFIBRYLATOR

POWERHEART AED G3 PRO firmy Cardiac Science
Użytkownicy:
• Pogotowie
• Straż Pożarna
• Policja
• Szpitale
• Przychodnie
• Gabinety lekarskie

Główne cechy:
Kontrola.
Przełączalne

tryby

półautomatyczny

i

manualny. Krzywa EKG pozwala na pełna
kontrolę nad pacjentem.
Łatwość użycia.
• Kolorowy wyświetlacz EKG pokazuje
kluczowe parametry pacjenta.
• Wbudowany metronom (możliwość
wyłączenia)
ucisków

odmierza

klatki

częstotliwość

piersiowej

podczas

reanimacji.

JESTEŚ PROFESJONALISTĄ-WYBIERZ PROFESJONALIZM

• W trybie półautomatycznym urządzenie

Defibrylator Powerheart AED G3 pracuje w dwóch przełączalnych trybach:

samodzielnie podejmuje decyzje o
dostarczeniu (bądź nie) impulsu def

manualnym oraz półautomatycznym (aed.)

brylującego.

Tryb manualny pozwala na monitorowanie funkcji życiowych pacjenta oraz

• Zasilanie

defibrylatora

-

alternatywnie: akumulator lub
bateria.
Niezawodność.

zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem akcji ratunkowej. W razie konieczności umożliwia
zastosowanie kardiowersji lub podanie leków
• Kolorowy monitor wyświetla rytm serca, krzywe EKG, liczbę zastosowanych wstrząsów

Technologia RescueReady zapewnia

oraz łączny czas przebiegu akcji ratowniczej.

samotestowanie systemu oraz pełną

• Dzięki zastosowanej technologii dwufazowej STAR° AED G3 dobiera poziom energii

gotowość urządzenia w każdym
momencie, gdy tego potrzebujesz.
Pewność.
najdłuższa gwarancja na rynku- 7 lat.

indywidualnie do każdego pacjenta
• Szczegółowy protokół akcji

TWOJ NIEZAWODNY PARTNER W RATOWANIU ŻYCIA
Przełączenie w tryb półautomatyczny- uruchomi komendy głosowe, a defibrylator samodzielnie zanalizuje rytm serca i w razie potrzeby wyda polecenie do defibrylacji. Urządzenia w
trybie półautomatycznym może więc użyć każdy.
• Gdy ratownik naklei elektrody urządzenie zanalizuje rytm serca oraz podejmie decyzję o
dostarczeniu (bądź nie) impulsu defibrylującego
• Komunikaty głosowe prowadzą ratownika przez proces ratowania życia

POWERHEART AED G3 JEST GOTOWY ZAWSZE,
GDY OD NIEGO ZALEŻY LUDZKIE ŻYCIE.
Opatentowana technologia Rescue Ready zapewnia samotestowanie defibrylatora w trybach
dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Zielone światełko informuje o stanie gotowości
defibrylatora.
Wybierz profesjonalizm. Tak wielu wybrało: Powerheart AED G3 PRO Gdy następuje nagle
zatrzymanie krążenia każda sekunda jest ważna. Powerheart AED G3 PRO został
zaprojektowany z myślą o profesjonalnych służbach, które na co dzień chronią i ratują
ludzkie życie...

