Acessórios e Produtos
de Treinamento AED Plus

®

Eletrodos

CPR-D-padz®

Pedi-padz® II

Este revolucionário eletrodo em peça única para adultos
garante a colocação rápida e precisa; capta e informa a
profundidade e o ritmo das compressões no peito para o
ZOLL AED Plus®. Com validade de cinco anos, o eletrodo
CPR-D-padz tem o maior prazo de validade de todos os
eletrodos descartáveis.

O recurso pediátrico inteligente exclusivo da
ZOLL é embutido no AED Plus. Os eletrodos
Pedi-padz II são destinados aos pacientes com
menos de 8 anos de idade ou menos de 25 kg.
O AED percebe quando os eletrodos pediátricos
são conectados e muda o algoritmo de análise
ECG de adultos para o pediátrico. Os eletrodos
Pedi‑padz II têm validade de dois anos.

Peça Nº 8900-0800-01

Peça Nº 8900-0810-01

Acessórios
Tudo o que você precisa para manter seu
AED Plus acessível e pronto para uso.

Bolsa de transporte preta AED Plus
Tem bolsos para guardar um conjunto
extra de eletrodos e uma embalagem
de pilhas.

Pilhas de lítio tipo 123
(Embalagem com 10)
Peça Nº 8000-0807-01

Peça Nº 8000-0802-01
Bolsa de transporte para polícia
AED Plus
Bolsa de transporte preta com “Police”
(“Polícia”) escrito na parte da frente.
Peça Nº 8000-0806-01

Estojo Pelican grande
Armazena o AED Plus, o CPR-D-padz, o
Pedi-padz II e a embalagem de 10 pilhas.

Estojo Pelican pequeno
Armazena somente a unidade
AED Plus.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm.
Certificado IP67. Padrão militar C-4150-J.

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

Peça Nº 8000-0837-01

Peça Nº 8000-0836-01

Treinamento

AED Plus Trainer2

Kit de demonstração do AED Plus

O AED Plus Trainer2 permite que os
estudantes sintam como é ajudar a salvar uma
vida com o AED Plus. Você pode optar por
um dos quatro cenários distintos de resgate
fixos ou ter o controle manual completo de
todo o resgate. Um controle remoto permite
que você controle múltiplos aparelhos
AED Plus Trainer2. Estão incluídos pilhas,
controle remoto e eletrodos de treinamento.

O kit de demonstração AED Plus permite que você
demonstre o Real CPR Help® com o AED Plus de
uso clínico. O kit de demonstração vem com um
eletrodo CPR-D e um manequim em uma bolsa
de transporte grande. (AED Plus de uso clínico e
simulador não incluídos.)

Peça Nº 8008-0050-01

Simula o ritmo cardíaco para a
demonstração do AED Plus com
uso de unidade clínica.

Peça Nº 8000-0834-01

Simulador AED Plus

Peça Nº 8000-0819-01

Acessórios

Tudo o que você precisa para simular
um resgate com o AED Plus.

Eletrodos de treinamento CPR-D-padz
Peça Nº 8900-0804-01

Eletrodos de treinamento
Pedi-padz II (Estojo com 6)
Para uso com o AED Plus Trainer2.
Peça Nº 8900-000861-01

Géis adesivos para reposição
para o eletrodo de treinamento
CPR-D-padz

Eletrodos de treinamento
Stat-padz® II (Estojo com 6)

Peça Nº 8900-0803-01

Peça Nº 8900-0805-01

Estojo de transporte do AED Plus
Trainer
Inclui bolso para armazenar um conjunto
extra de eletrodos de treinamento.

Controle remoto sem fio de
reposição AED Plus Trainer2

Para uso com o AED Plus Trainer2.

Peça Nº 8008-0007

Peça Nº 8000-0375-01

Manequim de
demonstração
Peça Nº 8000-0835-01

Travel Trainer
Ferramenta de demonstração
em peça única para
AED Plus de uso clínico.
Peça Nº 8008-0006-01

Eletrodo de demonstração
CPR-D
Eletrodo de demonstração
para uso com o AED Plus
de uso clínico.
Peça Nº 8900-5007

Armários

Armários de parede
padrão de 9”

Armário de parede
padrão de 7”

A visibilidade de seu AED Plus é essencial
para que seja fácil encontrá-lo em situações de
emergência. O armário de parede de 9” com
alarme armazena o AED Plus em um estojo de
transporte com um conjunto extra de eletrodos.

O armário de parede de 7” com alarme é
projetado para acondicionar o AED Plus (em
um suporte, sem o estojo de transporte) e um
conjunto extra de eletrodos.

Peça Nº 8000-0855

Peça Nº 8000-0817

Acessórios

Tudo o que você precisa para manter seu AED Plus
acessível e pronto para uso.

17,3” x 17,3” x 3,5”

Armário totalmente embutido
na parede
Armário para DEA com alarme
do AED Plus (em um suporte,
sem o estojo de transporte) e um
conjunto de eletrodos de reserva.

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

17,3” x 17,3” x 1,5”

Peça Nº 8000-0814

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

Armário semiembutido na parede
Armário para DEA com alarme do
AED Plus (em um suporte, sem o
estojo de transporte) e um conjunto
de eletrodos de reserva.

Peça Nº 8000-0811

Suporte
Usado para apoiar o
AED Plus na parede, sem
o estojo de transporte.

Pacote de sinalizadores do AED
Inclui sinalização tridimensional
de parede e sinal montado na
parede de 21,6 cm x 28,0 cm.

Peça Nº 8000-0809

Peça Nº 8000-0825

A ZOLL Medical Corporation, uma empresa do Asahi Kasei Group, desenvolve e comercializa
dispositivos e soluções de software que auxiliam o avanço do atendimento de emergência e salvam
vidas e, ao mesmo tempo, ampliam a eficiência clínica e operacional. Com os produtos para
desfibrilação e monitoramento, feedback da circulação e da RCP, gerenciamento de dados, reposição
volêmica e gerenciamento de temperatura terapêutica, a ZOLL proporciona um conjunto abrangente
de tecnologias que ajudam os clínicos, profissionais de serviços de emergência médica e bombeiros,
além de socorristas, a tratar vítimas que precisam de ressuscitação e atendimento crítico. Para obter
mais informações, visite www.zoll.com.
O Asahi Kasei Group é um grupo diversificado de empresas dirigido por uma holding, Asahi Kasei
Corp., que opera nos setores de produtos químicos e fibras, produtos para a casa e materiais
de construção, eletrônicos e na área da saúde. Suas operações na área de saúde incluem
dispositivos e sistemas para atendimento crítico, diálise, aférese terapêutica, transfusão e fabricação
de bioterapêuticos, assim como produtos farmacêuticos, reagentes para diagnóstico e produtos
nutricionais. Com mais de 25.000 funcionários em todo o mundo, o Asahi Kasei Group atende
clientes em mais de 100 países. Para mais informações, visite www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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