AED Pro tilbehør
og træningsprodukter
®

Pads

CPR-D-padz®
De innovative to-i-en CPR-D-padz som sikrer hurtig og
præcis placering. De registrerer og rapporterer dybden
og frekvensen af brystkompressionerne til ZOLL AED Pro®.
Med en holdbarhed på fem år har CPR-D-padz den
længste holdbarhed af alle engangspads.

Delnr. 8900-0800

Pedi-padz® II

CPR Stat-padz®

ZOLL's unikke og intelligente pædiatriske
funktioner er indbygget i AED Pro. Pedi-padz II
er beregnet til patienter under 8 år eller under
25 kg. Hjertestarteren registrerer, når der tilsluttes
børnepads, og skifter fra en voksen til en pædiatrisk
EKG-analysealgoritme. Pedi-padz II har en
holdbarhed på to år.

Todelte stødpads med funktionen Real CPR Help®.
Holdbarhed 24 måneder.
Delnr. 8900-0400 (pakning med 8 stk.)
Delnr. 8900-0402 (enkeltpakning)

Delnr. 8900-0810

EKG-elektroder

AED Pro EKG-kabel AAMI

Æske med 200 poser. (3 EKG-elektroder/pose)

Afledning II patientovervågning med kabel
med 3 afledninger.

Delnr. 8900-0003

Delnr. 8000-0838

Tilbehør

SurePower® batteripakke

SurePower opladningsstation

SurePower batteripakken er en genopladelig
lithium-ion-strømkilde, som er velegnet til brug
af såvel mindre erfarne førstehjælpsydere
som af aktive livreddere. Med indbygget
automatisk test, brugs- og opladningshistorik og
en opladningsindikator, der angiver resterende
klinisk brugstid i stedet for batterikapacitet, er du
altid sikker på, at der er strøm på din AED Pro.
Også kompatibel med ZOLL E Series® monitor/
defibrillator. Oplader medfølger ikke.

Test, rekonditioner og oplad fire SurePower batterier
samtidig med SurePower opladningsstationen. Med dette
system kan du maksimere levetiden og pålideligheden
af dine genopladelige ZOLL-batterier. Kompatibel med
SurePower batteripakken og alle ældre genopladelige
ZOLL-batterier. Også kompatibel med SurePower II
batteripakken (kræver en tilkoblingsadapter, der sælges
separat). Batterier medfølger ikke.

Delnr. 8019-0535

Delnr. 8050-0030

SurePower batterioplader
til ét batteri
Test, rekonditioner og oplad
en enkelt ZOLL SurePower eller
SurePower II batteripakke. Ikke
kompatibel med NiCad- eller
forseglede blysyrebatterier.
Batterier medfølger ikke.

Delnr. 8200-000100

AED Pro ikke-genopladelig
lithium-ion batteripakke
5 års maksimal brugstid.
Kan ikke genoplades.
Delnr. 8000-0860

AED Pro blød taske
Delnr. 8000-0810

AED Pro formstøbt vinyltaske
Indeholder rum til reservebatteri.
Delnr. 8000-0832

AED Pro kuffert
Peli kuffert med skumindlæg.
Delnr. 8000-0875

Undervisning

ZOLL sæt til undervisning

AED Plus demosæt

Denne avancerede, transportable enhed til
undervisning består af en flad anatomisk
model med indbygget hjerterytmesimulator og
CRP-D-demopads til demonstration af AED Pro.
Nem at folde sammen ved transport i den lille,
praktiske duffelbag.

AED Plus® demosættet, der leveres med en
CPR-D-padz demopads og en dukke i en stor
bæretaske, er sammen med AED Pro lige så
velegnet til at demonstrere Real CPR Help®.
(Klinisk AED Pro og simulator medfølger ikke)
Delnr. 8000-0834

Delnr. 8008-0006

AED Pro simulator
Simulerer hjerterytme og EKG med
3 afledninger i forbindelse med
demonstration af AED Pro ved
hjælp af en klinisk enhed.
Delnr. 8000-0829

See-Thru CPR® simulator

CPR-D demopads

Denne simulator kan simulere almindelige arytmier
og afledning II EKG i forbindelse med uddannelse
og demonstrationer - med den yderligere fordel at
See-Thru CPR® kan simulere AED Pro's avancerede
teknologi til reduktion af pausernes varighed under
brystkompression. Også kompatibel med
defibrillatorer fra ZOLL’s X Series® og R Series®.

Demonstrationspads til brug med en
klinisk AED Pro eller AED Plus (kræver
hjertestarter og simulator).
Delnr. 8900-5007

Delnr. 8009-0751

Demo CPR Stat-padz

Førstehjælpsdukke

Demonstrationspads til brug med en
klinisk AED Pro eller AED Plus (kræver
hjertestarter og simulator).

Justerbart hoved til
luftvejshåndtering.

Delnr. 8900-0190

Delnr. 8000-0835

ZOLL Medical Corporation, der er en del af Asahi Kasei Group, udvikler og markedsfører medicinsk
udstyr og softwareløsninger, som fremmer førstehjælpsbehandling og redder liv på en mere effektiv
måde. Med produkter til defibrillering og overvågning, blodcirkulations- og HLR-feedback, datastyring,
livreddende væskeinfusion, terapeutisk temperaturstyring og ventilering tilbyder ZOLL et bredt udvalg
af teknologier, der hjælper klinikere, brand- og redningstjenester samt lægfolk med at behandle
tilskadekomne, der har behov for genoplivning og akut intensivbehandling. For flere informationer
besøg www.zoll.com.
Asahi Kasei Group er en alsidig gruppe af virksomheder under ledelse af holdingselskabet Asahi Kasei
Corp., der har aktiviteter inden for kemi- og fiberprodukter, bolig- og byggematerialer, elektronik og i
sundhedssektoren. Virksomhederne inden for sundhedssektoren inkluderer udstyr og systemer til intensiv
sygepleje, dialyse, terapeutisk aferese, transfusion og fremstilling af bioterapeutiske produkter foruden
medicinalvarer, diagnostiske reagenser og ernæringsprodukter. Med mere end 30.000 medarbejdere
verden over betjener Asahi Kasei Group kunder i over 100 lande. For flere informationer besøg
www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/
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