Acessórios e produtos
de formação AED Plus

®

Eléctrodos

CPR-D-padz®

Pedi-padz® II

Este, revolucionário, eléctrodo para adulto de peça
única, garante uma colocação rápida e precisa,
detecta e comunica a profundidade e frequência das
compressões do peito ao ZOLL AED Plus®. Com um prazo
de validade de cinco anos, o eléctrodo CPR-D-padz
apresenta o prazo de validade mais longo de todos os
eléctrodos descartáveis.

O AED Plus integra a capacidade pediátrica
inteligente exclusiva da ZOLL. Os eléctrodos
Pedi‑padz II foram concebidos para doentes com
menos de 8 anos ou com um peso inferior a 25 kg.
O AED tem capacidade para detectar quando os
eléctrodos pediátricos se encontram ligados e muda
de um algoritmo de análise do ECG de adulto para
pediátrico. Os eléctrodos Pedi-padz II possuem um
prazo de validade de dois anos.

Nº de Referência 8900-0800-01

Nº de Referência 8900-0810-01

Acessórios

Tudo o que precisa para manter o seu AED Plus
acessível e pronto a usar.

Saco de transporte preto AED Plus
Possui compartimentos para armazenar
um conjunto extra de eléctrodos e uma
manga de pilhas.

Pilhas de lítio do tipo 123
(Manga com 10 unidades)
Nº de Referência 8000-0807-01

Nº de Referência 8000-0802-01
Saco de transporte “Polícia” AED Plus
Saco de transporte preto com a
inscrição “Polícia” na zona da frente.
Nº de Referência 8000-0806-01

Estojo Pelican Grande
Armazena o AED Plus, CPR-D-padz,
Pedi-padz II e uma manga de 10 pilhas.

Estojo Pelican Pequeno
Armazena apenas a unidade
AED Plus.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm. Certificado de acordo
com a norma IP67. Padrão Militar C-4150-J.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm

Nº de Referência 8000-0837-01

Nº de Referência 8000-0836-01

Formação

AED Plus Trainer2

Kit de Demonstração AED Plus

O AED Plus Trainer2 permite aos estudantes
experimentar o que é ajudar a salvar uma
vida com o AED Plus. Escolha de entre quatro
cenários de salvamento fixos ou assuma o
controlo manual total de toda a operação.
Um controlo remoto, sem fios, permite-lhe
controlar várias unidades AED Plus Trainer2.
Estão incluídas as pilhas, controlo remoto,
sem fios, e eléctrodos de treino.

O Kit de Demonstração AED Plus permite-lhe
demonstrar o Real CPR Help® com um AED Plus
clínico. O Kit de Demonstração é fornecido
com uma Placa de Demonstração CPR-D e um
manequim num saco de transporte grande.
(AED Plus clínico e simulador não incluídos.)

Nº de Referência 8008-0050-01

Simula o ritmo cardíaco para
a demonstração do AED Plus
utilizando uma unidade clínica.

Nº de Referência 8000-0834-01

Simulador AED Plus

Nº de Referência 8000-0819-01

Acessórios

Tudo o que precisa para simular um salvamento
com o AED Plus.

Eléctrodo de Treino CPR-D-padz
Nº de Referência 8900-0804-01

Adesivos em gel, de substituição
para electrodos de treino
CPR-D-padz
Nº de Referência 8900-0803-01

Eléctrodos de Treino Stat-padz® II
(Estojo com 6 unidades)
Para utilização com o AED Plus
Trainer2.
Nº de Referência 8900-0805-01

Eléctrodos de Treino Pedi-padz II
(Estojo com 6 unidades)
Para utilização com o AED Plus
Trainer2.

Estojo de transporte para unidade de
treino AED Plus
Inclui compartimento para armazenar um
conjunto extra de eléctrodos de treino.

Nº de Referência 8900-000861-01

Nº de Referência 8000-0375-01

Manequim de Demonstração

Unidade de treino de transporte
Ferramenta de demonstração
de peça única para o AED Plus
clínico.

Nº de Referência 8000-0835-01

Nº de Referência 8008-0006-01

Controlo Remoto, Sem Fios,
de Substituição para AED Plus
Trainer2
Nº de Referência 8008-0007

Placas de demonstração
CPR-D
Eléctrodo de demonstração
para utilização com o
AED Plus clínico.
Nº de Referência 8900-5007

Armários

Armário de parede
padrão de 22,9 cm

Armário de parede
padrão de 17,8 cm

A visibilidade do seu AED Plus é essencial, para
que este seja fácil de encontrar numa situação de
emergência. O armário de parede de 22,9 cm
com alarme suporta o AED Plus num estojo de
transporte com um conjunto extra de eléctrodos.

O armário de parede de 17,8 cm com
alarme foi concebido para suportar o AED Plus
(num suporte, sem o estojo de transporte) e um
conjunto de eléctrodos sobressalente.

Nº de Referência 8000-0855

Nº de Referência 8000-0817

Acessórios

Tudo o que precisa para manter o seu AED Plus
acessível e pronto a usar.

17,3” x 17,3” x 3,5”

Armário de parede totalmente
embutido
O armário de parede para o AED
com alarme suporta o AED Plus
(num suporte, sem o estojo de
transporte) e um conjunto de
eléctrodos sobressalente.

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm

17,3” x 17,3” x 1,5”

Nº de Referência 8000-0814

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm

Armário de parede semi-embutido
O armário de parede para o AED
com alarme suporta o AED Plus (num
suporte, sem o estojo de transporte)
e um conjunto de eléctrodos
sobressalente.

Nº de Referência 8000-0811

Suporte de montagem
Utilizado para montar o AED Plus
na parede, sem o estojo de
transporte.
Nº de Referência 8000-0809

Embalagem de sinalização AED
Inclui um sinal de parede
tridimensional e um sinal montado
na parede, com dimensões de
21,6 cm x 28,0 cm.
Nº de Referência 8000-0825

A ZOLL Medical Corporation, uma empresa do Grupo Asahi Kasei, desenvolve e comercializa
dispositivos médicos e soluções de software que ajudam nos cuidados avançados de emergência
e salvam vidas, aumentando simultaneamente a eficiência clínica e operacional. Com produtos
para desfibrilhação e monitorização, feedback no campo da RCP e circulação, gestão de dados,
ressuscitação com fluídos e controlo terapêutico da temperatura, a ZOLL disponibiliza um conjunto
abrangente de tecnologias que ajudam os médicos, profissionais no campo da EMS e incêndios
e indivíduos que participam em actividades de ressuscitação a tratar vítimas que necessitam de
ressuscitação e cuidados críticos. Para mais informações, visite www.zoll.com.
O Grupo Asahi Kasei é um grupo diversificado de empresas liderado pela empresa holding Asahi
Kasei Corp., com operações nos sectores de negócios dos produtos químicos e fibras, material para a
casa e de construção, electrónica e cuidados de saúde. As suas operações no domínio dos cuidados
de saúde incluem dispositivos e sistemas para cuidados críticos, diálise, aferese terapêutica, transfusão
e fabrico de bioterapias, bem como produtos farmacêuticos, reagentes de diagnóstico e produtos para
nutrição. Com mais de 25 000 funcionários em todo o mundo, o Grupo Asahi Kasei tem clientes em
mais de 100 países. Para mais informações, visite www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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