AED Plus tillbehör och
träningsprodukter
®

Elektroder

CPR-D-padz®

Pedi-padz® II

Denna revolutionerande elektrod i ett stycke, avsedd
för vuxna, säkerställer snabb och korrekt placering och
känner därefter av och rapporterar bröstkompressionernas
djup och frekvens till ZOLL AED Plus®. Med fem års
hållbarhet har CPR-D-padz-elektroden den längsta
hållbarheten av alla engångselektroder.

ZOLLs unika intelligenta pediatriska kapacitet är
inbyggd i AED Plus. Pedi-padz II-elektroderna är
utformade för patienter under 8 år eller under
25 kg. AED känner av när pediatriska elektroder
används och växlar från vuxen till pediatrisk EKGanalysalgoritm. Pedi-padz II-elektroderna har två års
hållbarhet.

Art.nr. 8900-0800-01

Art.nr. 8900-0810-01

Tillbehör

Allt du behöver för att hålla din AED Plus
tillgänglig och klar för användning.

AED Plus svart väska
Har fickor för förvaring av en extra
uppsättning elektroder och batterier.

Litiumbatterier, typ 123
(Förpackning med 10)
Art.nr. 8000-0807-01

Art.nr. 8000-0802-01
AED Plus polisväska
Svart väska med ordet
”Police (Polis)” på framsidan.
Art.nr. 8000-0806-01

Stor formgjuten väska
Har plats för AED Plus, CPR-D-padz,
Pedi-padz II samt en förpackning med 10 batterier.

Liten formgjuten väska
Endast plats för AED Plusenheten.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm
(19 tum x 15,4 tum x 7,6 tum). IP67-certifierad.
Militär standard C-4150-J.

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

Art.nr. 8000-0837-01

Art.nr. 8000-0836-01

Träning

AED Plus Trainer2

AED Plus demosats

Med AED Plus Trainer2 kan studenter få
uppleva hur det går till att rädda ett liv
med AED Plus. Välj mellan fyra olika fasta
räddningsscenarion eller fullständig manuell
kontroll över hela räddningsinsatsen. En
trådlös fjärrkontroll kan användas för att styra
flera AED Plus Trainer2-enheter. Batterier,
trådlös fjärrkontroll och träningselektroder
medföljer.

AED Plus demosats kan användas för att
demonstrera Real CPR Help® med en klinisk
AED Plus. Demosatsen innehåller en CPR-D
demoplatta samt en docka i en stor väska.
(Klinisk AED Plus och simulator medföljer ej.)

Art.nr. 8008-0050-01

Simulerar hjärtrytm för demonstration
av AED Plus med en klinisk enhet.

Art.nr. 8000-0834-01

AED Plus simulator

Art.nr. 8000-0819-01

Tillbehör

Allt du behöver för att simulera en
räddningsinsats med AED Plus.

CPR-D-padz träningselektrod
Art.nr. 8900-0804-01

Extra vidhäftande gel för
CPR-D-padz träningselektrod

Stat-padz® II träningselektroder
(Ask med 6)

Art.nr. 8900-0803-01

För användning med
AED Plus Trainer2.
Art.nr. 8900-0805-01

Pedi-padz II träningselektroder
(Ask med 6)
För användning med
AED Plus Trainer2.

Väska för AED Plus Trainer
Försedd med ficka för förvaring
av en extra uppsättning
träningselektroder.

Art.nr. 8900-000861-01

Art.nr. 8000-0375-01

Demo-docka

Träningsenhet för resor
Demonstrationsverktyg i ett
stycke för klinisk AED Plus.

Art.nr. 8000-0835-01

Art.nr. 8008-0006-01

Extra trådlös fjärrkontroll till
AED Plus Trainer2
Art.nr. 8008-0007

CPR-D Demo elektroder
Demonstrationselektrod för
användning med den kliniska
AED Plus.
Art.nr. 8900-5007

Skåp

22,9 cm (9 tum)
standardväggskåp

17,8 cm (7 tum)
standardväggskåp

Det är viktigt att AED Plus syns så att den är lätt att
hitta i en nödsituation. Väggskåpet på 22,9 cm
(9 tum) med larm rymmer AED Plus i en väska
tillsammans med en extra uppsättning elektroder.

Väggskåpet på 17,8 cm (7 tum) med larm är
avsett att rymma AED Plus (på en hållare utan
väska) samt en extra uppsättning elektroder.

Art.nr. 8000-0855

Art.nr. 8000-0817

Tillbehör

Allt du behöver för att hålla din AED Plus
tillgänglig och klar för användning.

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

Helt infällt väggskåp
Larmat AED-väggskåp som
rymmer AED Plus (på en hållare
utan väska) samt en extra
uppsättning elektroder.

17,3 tum x 17,3 tum x 3,5 tum

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

Art.nr. 8000-0814

17,3 tum x 17,3 tum x 1,5 tum

Delvis infällt väggskåp
Larmat AED-väggskåp som rymmer
AED Plus (på en hållare utan väska)
samt en extra uppsättning elektroder.

Art.nr. 8000-0811

Monteringshållare
Används för att montera AED Plus
på en vägg utan väska.
Art.nr. 8000-0809

Paket med AED-skylt
Innehåller en väggskylt i 3D samt
en väggmonterad skylt på
21,6 cm x 28,0 cm
(8,5 tum x 11 tum).
Art.nr. 8000-0825

ZOLL Medical Corporation, ett företag inom Asahi Kasei Group, utvecklar och marknadsför medicintekniska
produkter och mjukvarulösningar som hjälper till att förbättra akutvården och rädda liv, samtidigt som de
ökar den kliniska och operativa effektiviteten. Med produkter för defibrillering och övervakning, cirkulation
och HLR-återmatning, datahantering, återupplivning med infusionsvätska och terapeutisk temperaturhantering
tillhandahåller ZOLL en omfattande uppsättning tekniska hjälpmedel som hjälper läkare, akutvårdspersonal,
räddningstjänst och lekmän att ta hand om offer som behöver återupplivning och intensivvård. Besök
www.zoll.com för mer information.
Asahi Kasei Group är en diversifierad bolagsgrupp som leds av holdingbolaget Asahi Kasei Corp. och som
bedriver verksamhet inom affärssektorerna kemikalier och fibrer, hem- och byggnadsmaterial, elektronik samt
hälso- och sjukvård. Dess hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattar teknisk utrustning och system för intensivvård,
dialys, terapeutisk aferes, transfusion, tillverkning av bioterapeutiska hjälpmedel samt läkemedel, diagnostiska
reagens och näringsprodukter. Med över 25 000 anställda i hela världen betjänar Asahi Kasei Group kunder
i över 100 länder. Besök www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ för mer information.
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