Acessórios e produtos
de formação AED Pro
®

Elétrodos

CPR-D-padz®
O revolucionário CPR-D-padz para adulto é composto
por uma única peça que contém um par de elétrodos
e assegura uma colocação rápida e exata. Deteta
e transmite a profundidade e a velocidade das
compressões torácicas ao ZOLL AED Pro®. Os elétrodos
CPR-D-padz têm um prazo de validade de 5 anos —
o mais longo de qualquer elétrodo descartável.

Ref. 8900-0800

Pedi-padz® II

CPR Stat-padz®

O AED Pro integra a funcionalidade pediátrica
inteligente exclusiva da ZOLL. Os elétrodos
Pedi-padz II foram concebidos para doentes com
menos de 8 anos ou com um peso inferior a 25 kg.
O AED tem capacidade para detetar quando os
elétrodos pediátricos se encontram ligados e muda
de um algoritmo de análise do ECG de adulto
para pediátrico. Os elétrodos Pedi-padz II têm um
prazo de validade de dois anos.

Elétrodos de duas peças com funcionalidade Real
CPR Help®. Prazo de validade de 24 meses.
Ref. 8900-0400 (embalagem de 8)
Ref. 8900-0402 (embalagem unitária)

Ref. 8900-0810

Elétrodos de ECG

Cabo de ECG AED Pro AAMI

Caixa com 200 embalagens. (3 elétrodos
de ECG por embalagem)

Monitorização de doente com elétrodo II
com cabo de 3 derivações.

Ref. 8900-0003

Ref. 8000-0838

Acessórios

Unidade de bateria SurePower®

A unidade de bateria SurePower é uma fonte de
alimentação de iões de lítio recarregável que é fiável
tanto para utilizadores pouco frequentes como para
socorristas profissionais a tempo inteiro. Com os
autotestes, o histórico de utilização e de carregamento
incorporados e um indicador de carga que apresenta
o tempo restante para utilização clínica em vez da
capacidade da bateria, pode ter a absoluta certeza de
que o AED Pro está corretamente alimentado. Também é
compatível com o monitor/desfibrilhador ZOLL E Series®.
Carregador não incluído.

Ref. 8019-0535

Estação de carregamento SurePower

Teste, recondicione e carregue quatro baterias SurePower
de uma só vez com a estação de carregamento SurePower.
Este sistema maximiza a vida útil e a fiabilidade das baterias
recarregáveis ZOLL. Compatível com a unidade de bateria
SurePower e todas as baterias recarregáveis ZOLL anteriores.
Também é compatível com a unidade de bateria SurePower II
(requer um adaptador de compartimento, vendido em
separado). Baterias não fornecidas.

Ref. 8050-0030

Carregador de bateria
de compartimento
único SurePower
Teste, recondicione e carregue uma
única bateria ZOLL SurePower ou
unidade de bateria SurePower II.
Não compatível com baterias de
níquel-cádmio nem baterias de
chumbo-ácido seladas. As
baterias não são fornecidas.

Ref. 8200-000100

Unidade de iões de lítio não
recarregável AED Pro
Vida útil máxima de 5 anos.
Não pode ser recarregada.
Ref. 8000-0860

Bolsa macia AED Pro
Ref. 8000-0810

Caixa em vinilo moldado AED Pro
Contém um compartimento
separado para a bateria.
Ref. 8000-0832

Mala de transporte rígida
Mala de transporte rígida
com entalhes de espuma.
Ref. 8000-0875

Formação

Unidade de formação
de transporte ZOLL
Esta eficiente unidade de formação inclui uma
silhueta de manequim achatada, que contém
um simulador do ritmo cardíaco e uma placa
CPR-D-Demo para demonstração do AED Pro.
Dobra-se facilmente num pequeno saco de
mão fornecido para maior comodidade de
transporte.
Ref. 8008-0006

Kit de demonstração AED Plus
Igualmente ideal para demonstrar o Real CPR Help®
com o AED Pro. O kit de demonstração AED Plus®
é fornecido com uma placa de demonstração
CPR-D-padz e um manequim num saco de
transporte grande. (AED Pro clínico e simulador
não incluídos)
Ref. 8000-0834

Simulador AED Pro
Simula o ritmo cardíaco e um
ECG de 3 derivações para a
demonstração do AED Pro
utilizando uma unidade clínica.
Ref. 8000-0829

Simulador See-Thru CPR®

CPR-D-Demo padz

Este simulador produz arritmias comuns e ECG com
elétrodo II para formação e demonstração com o
benefício adicional de simulação do See-Thru CPR® —
a tecnologia de ponta do AED Pro para redução da
duração das pausas durante as compressões torácicas.
Também é compatível com os desfibrilhadores X Series®
e R Series® da ZOLL.

Elétrodos de demonstração para
utilização com o AED Pro ou o AED Plus
clínico (requer AED e simulador).
Ref. 8900-5007

Ref. 8009-0751

Demo CPR Stat-padz

Manequim de demonstração

Elétrodos de demonstração para
utilização com o AED Pro ou o AED Plus
clínico (requer AED e simulador).

Cabeça ajustável para
tratamento das vias aéreas.

Ref. 8900-0190

Ref. 8000-0835

A ZOLL Medical Corporation, uma empresa do Asahi Kasei Group, desenvolve e comercializa
dispositivos médicos e soluções de software que ajudam a impulsionar os cuidados de emergência
e a salvar vidas, aumentando simultaneamente a eficiência clínica e operacional. Tendo produtos
para desfibrilhação e monitorização, circulação e feedback de RCP, gestão de dados, reposição de
líquidos, controlo terapêutico da temperatura e ventilação, a ZOLL fornece um conjunto abrangente de
tecnologias que ajudam os médicos, os profissionais de serviços de emergência médica, os bombeiros
e os socorristas leigos a tratar vítimas que necessitem de reanimação e cuidados críticos agudos. Para
obter mais informação, visite www.zoll.com.
O Asahi Kasei Group é um grupo diversificado de empresas lideradas pela holding Asahi Kasei
Corp., com operações nos sectores de negócios da química e das fibras, residências e materiais de
construção, eletrónica e cuidados de saúde. As suas operações no sector dos cuidados de saúde
incluem dispositivos e sistemas para cuidados críticos, diálise, aférese terapêutica, transfusão e fabrico
de produtos bioterapêuticos, bem como de fármacos, reagentes de diagnóstico e produtos nutricionais.
Com mais de 30 000 colaboradores em todo o mundo, o Asahi Kasei Group chega aos seus clientes
em mais de 100 países. Para obter mais informações, visite www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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