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AED Plus Trainer2
Pratique um salvamento com o AED Plus
com controle total do instrutor

Uma simulação simples, bem controlada e precisa
de como é usar um AED Plus® em um salvamento real.
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O AED Plus
Trainer2 inclui:

Controle completo da simulação
na ponta dos dedos do instrutor

• AED de treinamento
no AED Plus Trainer2

O ZOLL® AED Plus Trainer2 permite que alunos de
instrutores de RCP e primeiros socorros experimentem
como é salvar uma vida com o AED Plus. Escolha
a partir de quatro diferentes cenários de salvamento
fixos ou tenha um controle manual completo do
salvamento. Um controle remoto sem fio permite
o controle de vários AED Plus Trainer2s.

• Controle remoto sem fio
• Um conjunto de
treinamento no
AED Plus CPR-D •padz ®
• Um conjunto de
géis reutilizáveis
do AED Plus Trainer
CPR-D •padz

• 4 baterias de célula D
• 2 baterias de célula AA
• Guia do operador

Com esse simples controle remoto, os instrutores
podem estabelecer um cenário de salvamento e inserir
no AED Plus Trainer2 em segundos. O estudante só
precisa apertar o botão on-off na unidade Trainer2 para
começar. O instrutor determina então a ocorrência ou
não de choque na simulação da análise cardíaca seguinte,
fixação adequada ou não dos eletrodos e se a unidade
de Trainer2 deve dizer “COMPRIMA MAIS FORTE”
e “COMPRESSÕES BOAS”.
Um simples botão de pausa permite que o instrutor
interrompa o salvamento, converse com o estudante
e então retome exatamente de onde parou.

ZOLL Medical Corporation Sede Mundial
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

Os protocolos estão em conformidade com os padrões do
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR),
incluindo as diretrizes American Heart Association (AHA)
e European Resuscitation Council (ERC) 2005.
O Trainer 2 alterna facilmente das diretrizes AHA para
ERC 2005
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AED Plus Trainer2 Especificações
Dimensões : 5,25” H x 9,5” W x 11,5” D (13,3 cm H x 24,1 cm W x 29,2 cm D)
Peso : 2,2 kg (4 lb 14 oz)
Energia : 4 células D (incluídas) para o AED de treinamento (ideal para mais de 100 horas de treinamento)
2 células AA (incluídas) para o controle remoto
Adaptador AC não disponível-operado somente por bateria.

França
+33 (1) 30 05 14 98
www.zoll.fr
Holanda
Representante autorizado na UE
+31 (0) 488 41 11 83
www.zoll.nl
Oriente Médio e África,
+96 278 800 4411
www.zoll.com
Reino Unido
+44 (0) 1928 595 160
www.zoll.com
Rússia
+7495 936 2338
www.zoll.com
Para obter os endereços
e os números de fax das
subsidiárias, bem como outros
locais internacionais, acesse
o site www.zoll.com/contacts.
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