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Parannettu Real CPR Help
ZOLL AED 3 BLS™ tarjoaa parannetun Real CPR Help®
-teknologian, joka mittaa kunkin painelun todellisen
syvyyden ja taajuuden ja näyttää sen digitaalisesti CPR
Dashboard™-näytössä.

Ammattielvyttäjille suunniteltu ZOLL AED 3™ BLS -defibrillaattori antaa tarkkaa elvytystukea äkillisen
sydänpysähdyksen aikuis- ja lapsipotilaille. AED 3 BLS-laite ohjaa elvyttäjiä korkealaatuisen painelupuhalluselvytyksen toteuttamisessa. Tämän lisäksi se antaa rintapainallusten keskeyttämisen jälkeen
iskun yhtenä alan nopeimmista AED-laitteista. Nämä kaksi elintärkeää ominaisuutta lisäävät potilaan
eloonjäämisen mahdollisuutta. ZOLLin AED-laitteet toimivat luotettavuuden ja tuen mittapuuna.
Ne antavat elvyttäjille ympäri maailmaa keinot pelastaa henkiä.

CPR Dashboard näyttää myös kuluneen ajan,
painelu-puhalluselvytysjakson jäljellä olevan ajan,
annettujen iskujen määrän ja EKG:n. Kiinteän Real
CPR Help -teknologian ansiosta reaaliaikainen painelupuhalluselvytyspalaute osoittaa näön- ja kuulonvaraisesti
elvyttäjille, kun he antavat korkealaatuista painelupuhalluselvytystä.
CPR Dashboard-toiminto myös tukee lasta elvyttäviä
näyttämällä painelu-puhalluselvytyksen taajuuden
ja syvyyden arvot lapsitilassa. Näiden tietojen
avulla elvyttäjä voi kohdentaa paremmin painelupuhalluselvytyksen paineluita potilaan koon perusteella.

”Real CPR Help -teknologialla varustetut ZOLLin
defibrillaattorit— jotka antavat reaaliaikaista
palautetta painelun taajuudesta ja syvyydestä – sekä
annettu koulutus enemmän kuin kaksinkertaistavat
sydänpysähdyksen eloonjäämismahdollisuuden.”
AED 3 BLS voidaan helposti asettaa
näyttämään pelkkä CPR Dashboard™-näyttö,
tai sekä CPR Dashboard- että EKG-näyttö.
Syvyyden ja taajuuden indikaattorit on
korostettu punaisella, mikäli painelutaajuus on
liian hidas ja/tai syvyys on liian pinnallinen
aikuisten elvytystilassa.
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–Bobrow B, ym. Annals of Emergency Medicine1

RapidShock™ Analysis
ZOLLin RapidShock™ -analyysiteknologia mahdollistaa alan lyhimmän analyysitauon ja iskuun
kuluvan ajan, jotta hengen pelastava painelu-puhalluselvytys voi olla jatkuvaa. Taukojen minimointi
parantaa painelu-puhalluselvytyksen laatua ja voi parantaa äkillisen sydänpysähdyksen kokevien
potilaiden hoitotuloksia. RapidShock-analyysi pystyy analysoimaan potilaan sydämen rytmin
kolmessa sekunnissa. Näin iskun anto tapahtuu vain viidessä sekunnissa.

”Rintakehän paineluiden pysäyttämisen ja iskun annon välinen viive
(iskua edeltävä tauko) on pidettävä mahdollisimman pienenä. Kaikki
viiveet vähentävät iskun onnistumismahdollisuuksia.”
–ERC Guidelines for Resuscitation 20152

Integroitu tuki lapsien elvyttämiselle
Lasten elvyttäminen on helpompaa ZOLLin ainutlaatuisten CPR Uni-padz™ -elektrodien ja lapsitilaasetuksen ansiosta. Yleiskäyttöiset elektrodit tarjoavat elvyttäjälle yksittäisen, luotettavan ratkaisun,
jonka avulla sekä aikuis- että lapsipotilaat voidaan hoitaa samoilla elektrodeilla, vain aktivoimalla
lapsitila. CPR Dashboard™ näyttää digitaalisesti painelu-puhalluselvytyksen syvyyden, taajuuden ja
elvytysjakson ajan, tarjoten elvyttäjälle lisäopastusta.
Zollin CPR Uni-padz -elektrodit poistavat ylimääräisen työn ja erillisten lapsielvytyselektrodien
aiheuttamat ylimääräiset kuljetuskustannukset. CPR Uni-padz -elektrodien kestoaika on viisi vuotta,
mikä on alan pisin kestoaika. Näin olet valmiina elvytystä varten.

Painelu-puhalluselvytyksen painelukohdan anturi
tunnistaa paineluelvytyksen ja antaa AED 3 BLS
-laitteen havaita kunkin painelun syvyyden.

WiFi- ja USB-liitettävyys
ZOLLin Online CaseReview™-toimintoa käyttämällä yksityiskohtaiset elvytyksen suoritustiedot voidaan
viedä nopeasti ja helposti USB-yhteyden kautta tai siirtää suoraan WiFi-yhteydellä. Painelupuhalluselvytyksen taajuus-, syvyys-, vapautuskiihtyvyys- ja CCF-tiedot voidaan arvioida, ja tietoja
voidaan käyttää pelastustyöntekijän tulevan suorituskyvyn parantamiseksi. AED-laitteen liitettävyys
mahdollistaa myös tapahtuma- ja EKG-tietojen nopean ja helpon jakamisen lääkintähenkilöstön kesken.
ZOLLin RescueNet-ohjelmistoon kuuluva CaseReview-toiminto mahdollistaa muiden potilaan
hoitoprosessin aikana käytettyjen ZOLL-laitteiden keräämien tietojen yhdistämisen. Elvytyksen aikana
käytettävistä ZOLL AED 3- ja X-Series-laitteista peräisin olevat tiedot sekä sairaalassa käytettävistä
ZOLL R-Series-laitteista peräisin olevat tiedot voidaan yhdistää ja tarkastaa kattavamman potilaan
hoitohistorian muodostamiseksi.

”Tietoon perustuvan suorituskykykeskeisen palautteen on osoitettu
parantavan elvytystiimien suorituskykyä. Suosittelemme sen käyttöä
sydänpysähdyspotilaita hoitavia tiimejä varten.”
—ERC Guidelines for Resuscitation 20153

Lujatekoinen muotoilu – Tehty toimimaan äärimmäisissä
ympäristöissä
Lujatekoinen kantolaukku auttaa suojaamaan AED 3 BLS
-laitetta liikuteltaessa. Jos haluat käyttää AED-laitetta sen ollessa
kantolaukussa, nosta vain kantta. Soveltuu AED 3 BLS -laitteelle
ja CPR Uni-padz -varasetille.

ZOLL AED 3 BLS-laite on suunniteltu kestämään äärimmäisiä ympäristöjä, joissa ammattielvyttäjät
toimivat. IP 55-luokituksella (tiiviyssuojaus) ja 1 metrin pudotustestiluokituksella varustettu AED 3 BLS-laite
kestää erittäin hyvin kosteutta, pölyä ja kovaa käsittelyä.

Uudet mittapuut elvyttäjien tuelle
•

Real CPR Help-toiminto näyttää rintakehän painelut
painelu-puhalluselvytyksen aikana ja tiedottaa
elvyttäjille, kun he toteuttavat korkealaatuista painelupuhalluselvytystä 100–120 painelulla minuutissa ja
5– 6 cm syvyisenä (vain aikuisten elvytystilassa).

•

Sisältää CRP Dashboard-näytön, joka näyttää potilaan
EKG:n, painelutaajuuden ja -syvyyden, elvytysjakson
keston, iskujen määrän ja kuluneen ajan.

•

Iskun anto tapahtuu jo viidessä sekunnissa painelupuhalluselvytyksen keskeyttämisen jälkeen. Näin
elvyttäjät voivat antaa yhtäjaksoisemmin painelupuhalluselvytystä.

•

Yleiskäyttöiset CPR Uni-padz -elektrodit ja
lapsitilan valinta mahdollistavat valmiuden
aikuisten ja lasten elvytykseen.

•

ZOLLin CaseReview-toiminto mahdollistaa
keskeisten kliinisten tapahtumatietojen
tallentamisen AED-laitteesta sekä
potilastietojen yhdistämisen muista ZOLL ALSlaitteista ja sairaalan laitteista.

•

Lujatekoinen muotoilu, IP 55-luokitus ja
1 metrin pudotustestiluokitus.
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