Valmiina tulevaisuuteen
Voit lähettää kliinisten tapahtumien tiedostot
katseltaviksi ZOLLin RescueNet® Code Review
‑sovellukseen langattomasti. Tiedostot voi lähettää
myös automaattisesti ZOLLin uudempaan RescueNet
CaseReview™ ‑sovellukseen katselua, jäsennystä
ja tilastoanalyysia varten. Tiedostot sisältävät myös
elvytyksen yhteenvetoraportin. CaseReview tallentaa
ZOLL AED 3

kliinisten tapahtumien tiedostot myös muista ZOLLin
laitteista, kuten R Series- ja X Series ‑laitteesta.
ZOLL AED 3 synkronoi kellon verkon kautta kesä- ja
normaaliajan alun määrittämiseksi
aina, kun sillä on yhteys
sairaalan langattomaan

• KAHVIO

ZOLL AED 3 BLS
ESIMERKKEJÄ
KÄYTTÖPAIKOISTA:

• DIALYYSI

• PYSÄKÖINTITALO

• FLEBOTOMIA

• HALLINTOVIRASTO

• RASITUSKOELABORATORIO

verkkoon. Tämä
takaa sen, että AED

Muut ZOLL AED 3 ‑tuoteperheen laitteet

käyttää aina oikeita
aikaleimoja, kun

ZOLL AED 3 on lähes samanlainen kuin ZOLL AED 3 BLS. Se käyttää samoja paristoja ja elektrodeja, ja se

laitetta tarvitaan

toimii langattomasti. Se on suunniteltu elvyttäjän käyttöön. ZOLL AED 3 sopii pysäköintitaloon tai julkisille alueille,

elvytykseen.

joissa sen ensimmäinen käyttäjä ei todennäköisesti ole sairaalan hoitohenkilökuntaa.
ZOLL AED 3 on helppokäyttöinen ja se opastaa käyttäjää koko elvytyksen ajan elektrodien asettelusta aina
hätäpuhelun soittamiseen saakka. Real CPR Help -ohjelman ansiosta se antaa lisäksi reaaliaikaista palautetta
rintakehän painelusta.
ZOLL tarjoaa kahta eri ZOLL AED 3 ‑tuotetta, joiden sijoituspaikka riippuu siitä, halutaanko sairaalassa AEDlaitteen olevan ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan vai kenen tahansa käytettävissä – ZOLL AED 3 BLS sopii
Kun tapaus on ohi, elvytystiedot
voi lähettää langattoman
verkon kautta elvytysryhmän
tarkasteltaviksi, jolloin se
voi arvioida onnistumista ja
kartoittaa parannustarpeet.

ensiapukoulutuksen suorittaneelle ja ZOLL AED 3 sopii kaikille elvyttäjälle. Tuotteesta riippumatta voit olla varma,
että sairaalan ulkopuolella käytettäviä laitteita koskevat samat laatuvaatimukset ja sitoumukset kuin
ZOLLin sairaalalaitteitakin.
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Laadukasta elvytystä
jokaiselle potilaalle

KORKEAA LAATUA MILLOIN JA MISSÄ
Tehokas painelu-puhalluselvytys on hoitojärjestelmän kulmakivi, ja se voi parantaa elvytystuloksia.
Yhdysvaltain sydänjärjestö (American Heart Association, AHA) ja Euroopan elvytysneuvoston (ERC) 2015
Guidelines korostavat, miten tärkeää elvytyksen laatu on tuloksekkaalle elvytysohjelmalle. Tehokkaan painelupuhalluselvytyksen (PPE) antamisessa on tärkeää painelun syvyys, tahti, jatkuvuus ja vapautus. ZOLLin AEDlaitteissa on käytössä sama ainutlaatuinen painelu-puhalluselvytyksen palauteteknologia kuin käsikäyttöisissäkin
defibrillaattoreissa. Se mahdollistaa potilaan saumattoman hoidon riippumatta siitä, missä päin sairaalaa
sydänongelmat ilmenevät.

IKINÄ TARVITSEKIN
Enemmän kuin pelkkä painelupuhalluselvytys. Tämä on Real CPR Help.

Sama elektrodi kaikille
potilaille, myös lapsille

ZOLL AED 3 BLS sisältää Real CPR Help® -järjestelmän,
joka auttaa elvyttäjää löytämään oikean painelusyvyyden
ja ‑rytmin painelu-puhalluselvytyksen antamisessa. Kliinikot
jotka jatkuvasti etsivät oikean painelusyvyyden ja rytmin
eivät ole ainoita, jotka hyötyvät elvytysvalmentajasta, myös
kokemattomille elvyttäjille elvytysvalmentaja on hyödyllinen.
Laite parantaa potilaan mahdollisuuksia selviytyä äkillisestä
sydämenpysähdyksestä (SCA).

CPR Uni-padz™ -elektrodit ovat yleiskäyttöisiä.

Yhteistoiminta ZOLLin
käsikäyttöisten defibrillaattorien kanssa

Kun laite on lapsitilassa,
tahtimittari antaa äänimerkin
havaitessaan puristuspainetta.

On hyvin todennäköistä, että hoitohenkilökunnan edustaja
on sairaalaympäristössä joko ensimmäinen tai toinen
käyttäjä. Jos R Series®- tai X Series®- CPR Dashboard™
on hänelle jo tuttu, niin ZOLL AED 3 BLS ‑laitteen
näyttö on hyvin helppokäyttöinen ja auttaa suuresti
tehokkaan painelu-puhalluselvytyksen antamisessa.
Tämä samankaltaisuus voi vauhdittaa potilaan hoitoa.
Nopeampi latausaika nopeuttaa defibrillaatiota, mikä on
olennainen seikka Yhdysvaltain sydänjärjestön Chain of
Survival ‑menetelmässä. ZOLL AED 3 ‑laitteen 5 sekunnin
latausaika uudella akulla on yksi markkinoiden lyhimpiä,
minkä ansiosta kliinikko voi antaa sillä sähköiskun kaikkein
nopeimmin.

Lapsipotilasta varten ei tarvita eri elektrodeja.
Tämä nopeuttaa potilaan hoitoa. Ei aikaa vievää
päätöksentekoa. Lapsipotilaalle riittää että
painaa Lapsitila-painiketta.

