AEDPLUS VOI PELASTAA HENKESI

• Maallikko- ja ammattilaiskäyttöön
• Auttaa, ohjaa ja opastaa koko peruselvytyksen ajan selkeillä suomenkielisillä ääni-, valo- ja tekstikomennoilla.
• Selkeä palaute paineluelvytyksen
laadusta antaa potilaalle paremmat
mahdollisuudet sairaskohtauksesta
selviämiseen.
• Helppokäyttöinen ja huoltovapaa laite.
Toiminta-aika paristoilla 5v.

AED-laite
defibrillointiin
ja peruselvytyksen
laadun parantamiseen

Helppokäyttöinen
Painelu- ja puhalluselvytys (PPE) on
olennainen osa sydänpysähdyspotilaan
auttamista. Yhtä tärkeä osa laadukasta
elvytystä on myös potilaan nopea
defibrillointi.
Zoll AED Plus -laitteen avulla nämä
osa-alueet yhdistyvät saumattomaksi
kokonaisuudeksi potilaan auttamiseksi.
Zoll AED Plus -laite on helppokäyttöinen.
Laitteen yksinkertaisen toiminnan
ansiosta, ja selkeiden suomenkielisten
äänikomentojen avulla elvytystilanne
yksinkertaistuu, ja parantaa potilaan
selviämismahdollisuuksia.

Käyttökoulutus sisältyy hintaan
Useimmiten yrityksissä laitteen käyttäjä on käyttökoulutuksen saanut työntekijä. Laitteen hankintahintaan
kuuluvan käyttökoulutuksen, tai yhteistyökumppanimme
tarjoaman maksullisen PPE-D -koulutuksen avulla laitetta
oppii käyttämään helposti ja turvallisesti. Koulutuksen
jälkeen käyttäjät ovat entistä valmiimpia kohtaamaan
sairaskohtauksen saaneen henkilön.
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Zoll AED Plus on varustettavissa painantaelvytystunnisteisilla elektrodeilla, joissa
mukana real CPR help -toiminto
✔ Onko painelu liian kevyttä?
– AED Plus neuvoo painelemaan voimakkaammin.
✔ Onko painelu riittävän tehokasta?
– AED Plus ilmoittaa, että painelu on sopivaa.
✔ Onko painelutiheys liian hidas?
– AED Plus ilmoittaa metronomin avulla oikean
taajuuden 100 x minuutissa.
✔ Eikö elvytystä ole aloitettu?
– AED Plus toistaa aloituskehoituksen.
✔ Onko painelu lopetettu?
– AED Plus kehottaa jatkamaan painelua.

Auttaa, ohjaa ja opastaa koko peruselvytyksen ajan selkeillä suomenkielisillä
ääni-, valo- ja tekstikomennoilla.

Zoll AED Plus
-laitteen avulla
parannat asiakkaiden ja
työntekijöiden turvallisuutta
esim. yrityksissä, uimahalleissa,
kylpylöissä, hotelleissa, kauppakeskuksissa, ravintoloissa ja
urheiluhalleissa.

Monenlaisiin käyttökohteisiin
On yhä yleisempää, että paikassa jossa
liikkuu päivittäin paljon ihmisiä, varaudutaan
elvytystilanteisiin Zoll AED Plus -laitteella.
Näkyvälle paikalle sijoitettu laite viestii jo
pelkällä olemuksellaan vahvasta työntekijöiden ja asiakkaiden välittämisestä.
Näytä että välität.

Varmatoiminen
Zoll AED Plus -laite toimii standardiparistoilla. Se on huoltovapaa aina
viiteen käyttövuoteen saakka.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä
yrityksesi tarpeisiin sopiva ratkaisu.
Turvallisuuteen kannattaa panostaa –
se tuo hyötyä koko yritykselle.

Zoll AED Plus -laitteessa on sisäänrakennettu testausjärjestelmä, joka
takaa laitteen olevan aina käyttövalmiina.
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