AED Plus -lisätarvikkeet ja
koulutustuotteet
®

Elektrodit

CPR-D-padz®

Pedi-padz® II

Tämä uudentyyppinen yksiosainen aikuisten elektrodi on
helppo sijoittaa nopeasti ja tarkasti. Elektrodi tunnistaa
rintakehäpaineluiden syvyyden ja nopeuden ja ilmoittaa
ne ZOLL AED Plus® -laitteelle. CPR-D-padz-elektrodin viiden
vuoden säilyvyysaika on markkinoiden pisin säilyvyysaika
kertakäyttöiselle elektrodille.

AED Plus sisältää ZOLLin ainutlaatuisen algoritmin,
jonka avulla laite tunnistaa lapsipotilaan. Pedi-padz II
-elektrodit on suunniteltu alle 8-vuotiaille tai alle
25 kg (55 paunaa) painaville lapsille. AED tunnistaa
lasten elektrodien kiinnittämisen, jolloin laite siirtyy
käyttämään lapsen EKG-analyysialgoritmia aikuisen
algoritmin sijaan. Pedi-padz II -elektrodeilla on
kahden vuoden säilyvyysaika.

Osanro 8900-0800-01

Osanro 8900-0810-01

Lisätarvikkeet
Kaikki, mitä tarvitaan AED Plus -järjestelmän

pitämiseen käyttövalmiina ja helposti saatavilla.

Musta AED Plus -kuljetuslaukku
Sisältää taskut elektrodien varasarjaa
ja paristopakkausta varten.

123-tyyppiset litiumparistot
(10 kpl:n pakkaus)
Osa 8000-0807-01

Osa 8000-0802-01
AED Plus -kuljetuslaukku,
malli ”Police”
Musta kuljetuslaukku, jonka
etuosassa teksti ”Police” (poliisi).
Osa 8000-0806-01

Suuri Pelican-laukku
Laukkuun mahtuvat AED Plus, CPR-D-padz,
Pedi-padz II ja 10 pariston pakkaus.

Pieni Pelican-laukku
Laukkuun mahtuu vain
AED Plus -laite.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm
(19" x 15,4" x 7,6"). IP67-sertifioitu. USA:n
puolustusvoimien C-4150-J-standardin mukainen.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm
(16" x 13" x 6,9")

Osa 8000-0837-01

Osa 8000-0836-01

Koulutusmateriaalit

AED Plus Trainer2

AED Plus -esittelypakkaus

AED Plus Trainer2 -järjestelmän avulla
opiskelijat voivat kokea, millaista
hengenpelastus on AED Plus -laitteella. Voit
joko valita neljästä erilaisesta valmiista
pelastussuunnitelmasta tai hallita koko
pelastustapahtumaa täysin manuaalisesti.
Langattoman etäohjaimen kautta voidaan
hallita useita AED Plus Trainer2 -järjestelmiä.
Mukaan sisältyvät paristot, langaton etäohjain
sekä koulutuselektrodit.

AED Plus -esittelypakkauksen avulla voidaan
esitellä Real CPR Help® -laitteen käyttöä AED Plus
-hoitolaitteen kanssa. Esittelypakkaukseen kuuluu
suuri laukku, joka sisältää CPR-D-esittelyelektrodin
ja elvytysnuken. (Pakkaus ei sisällä AED Plus
-hoitolaitetta tai simulaattoria.)

Osanro 8008-0050-01

Osanro 8000-0834-01

AED Plus -simulaattori
Laite simuloi sydämen sykettä
hoitolaitteen avulla tehtävää
AED Plus -esittelyä varten.
Osanro 8000-0819-01

Lisätarvikkeet

Kaikki mitä tarvitaan AED Plus -laitteella tehtävään
elvytyksen simulointiin.

CPR-D-padz-koulutuselektrodi
Osanro 8900-0804-01

Kiinnitysgeelien lisäpakkaukset
CPR-D-padz-koulutuselektrodeja
varten
Osanro 8900-0803-01

Stat-padz® II -koulutuselektrodit
(6 kpl:n laatikko)
Tarkoitettu käytettäväksi AED Plus
Trainer2 -järjestelmän kanssa.
Osanro 8900-0805-01

Pedi-padz II -koulutuselektrodit
(6 kpl:n laatikko)
Tarkoitettu käytettäväksi AED Plus
Trainer2 -järjestelmän kanssa.

AED Plus -esittelykuljetuslaukku
Sisältää taskun koulutuselektrodien
varapakkausta varten.

Langattoman AED Plus Trainer2
-etäohjaimen vaihtokappale
Osanro 8008-0007

Osanro 8000-0375-01

Osanro 8900-000861-01

Elvytysnukke esittelyä varten
Osanro 8000-0835-01

Esittelymalli
Yksiosainen esittelyväline
AED Plus -hoitolaitetta varten.

CPR-D-esittelyelektrodit
AED Plus -hoitolaitteen kanssa
käytettävä esittelyelektrodi.

Osanro 8008-0006-01

Osanro 8900-5007

Seinäkotelot

Tavallinen seinäkotelo
(22,9 cm (9"))

Tavallinen seinäkotelo
(17,8 cm (7"))

On erittäin tärkeää, että AED Plus on näkyvillä,
jolloin se on helppo paikantaa hätätapauksessa.
Hälyttimellä varustettuun 22,9 cm:n (9")
seinäkoteloon mahtuvat AED Plus -laite
(kuljetuslaukussa) sekä elektrodien varapakkaus.

Hälyttimellä varustettuun 17,8 cm:n (7")
seinäkoteloon mahtuvat AED Plus -laite
(pidikkeessä, ilman kuljetuslaukkua) sekä yksi
elektrodien varapakkaus.

Osanro 8000-0855

Osanro 8000-0817

Lisätarvikkeet

Kaikki, mitä tarvitaan AED Plus -järjestelmän

pitämiseen käyttövalmiina ja helposti saatavilla.

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

Kokonaan upotettu seinäkotelo
Hälyttimellä varustettuun AEDseinäkoteloon mahtuvat
AED Plus -laite (pidikkeessä,
ilman kuljetuslaukkua) sekä yksi
elektrodien varapakkaus.

17,3" x 17,3" x 3,5"

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

Osanro 8000-0814

17,3" x 17,3" x 1,5"

Puoliksi upotettu seinäkotelo
Hälyttimellä varustettuun AEDseinäkoteloon mahtuvat AED Plus -laite
(pidikkeessä, ilman kuljetuslaukkua)
sekä yksi elektrodien varapakkaus.

Osanro 8000-0811

Asennuspidike
Käytetään AED Plus -laitteen
seinälle asentamiseen (ilman
kuljetuslaukkua).
Osanro 8000-0809

AED-kylttipakkaus
Sisältää kolmiulotteisen seinäkyltin
sekä seinälle asennettavan,
21,6 cm x 28,0 cm (8,5" x 11")
-kokoisen kyltin.
Osanro 8000-0825

ZOLL Medical Corporation (Asahi Kasei Group -yhtiö) kehittää ja markkinoi hoitolaitteita
ja ohjelmistoratkaisuja, jotka helpottavat ensihoitoa ja hengenpelastusta sekä edistävät
hoitotehokkuutta. ZOLLin kattavassa valikoimassa on defibrillointiin ja valvontaan, verenkierron ja
puhallus-paineluelvytyksen palautteenantoon, tiedonhallintaan, neste-elvytykseen ja terapeuttiseen
lämpötilanhallintaan tarkoitettuja tuotteita. Niiden avulla niin lääkärit, ensiapupoliklinikoiden/
pelastuslaitosten henkilöstö kuin maallikkopelastajatkin voivat antaa elvytystä ja tehohoitoa niitä
tarvitseville. Katso lisätietoja verkko-osoitteesta www.zoll.com.
Asahi Kasei Group on monipuolinen yhtiöryhmä, jota johtaa Asahi Kasei Corp. Konserni toimii
kemikaalien ja kuitujen, talonrakennuksen, elektroniikan ja terveydenhoidon liikealoilla. Konsernin
terveydenhoitoalan toimintoja ovat tehohoitoon, dialyysiin, terapeuttiseen afereesiin, verensiirtoon ja
bioterapeuttisten aineiden valmistamiseen tarkoitetut laitteet ja järjestelmät sekä lääkkeet, diagnostiset
reagenssit ja ravintovalmisteet. Asahi Kasei Groupilla on maailmanlaajuisesti yli 25 000 työntekijää,
ja konserni palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Katso lisätietoja verkko-osoitteesta
www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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ZOLL Medical Corporation
Maailmanlaajuinen pääkonttori
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com
Katso tytäryhtiöiden osoitteet
ja faksinumerot sekä
muut sijaintipaikat maailmalla
verkko-osoitteesta
www.zoll.com/contacts.

