AED Pro tillbehör
och träningsprodukter
®

Elektroder

CPR-D-padz®
CPR-D-padz för vuxna innehåller ett elektrodpar och
kommer i ett enda stycke. Den är en revolutionerande
produkt som säkerställer snabb och korrekt placering.
Den känner av och rapporterar djup och frekvens för
bröstkompressionerna till ZOLL AED Pro®. CPR-D-padzelektroderna har 5 års hållbarhet – längre än för någon
annan engångselektrod.

Artikelnr 8900-0800

Pedi-padz® II
I AED Pro finns ZOLLs unika intelligenta barnfunktion
inbyggd. Pedi-padz II-elektroder är till för patienter
under 8 år eller som väger mindre än 25 kilo. Den
automatiska externa defibrillatorn (AED) känner
av när elektroder för barn anslutits och skiftar
från vuxen- till barnalgoritm för EKG-analysen.
Pedi-padz II-elektroder har två års hållbarhet.

CPR Stat-padz®
Tvådelade elektroder med funktionen
Real CPR Help®. 24 månaders hållbarhet.
Artikelnr 8900-0400 (8 st)
Artikelnr 8900-0402 (1 st)

Artikelnr 8900-0810

EKG-elektroder
Ask med 200 påsar. (3 EKG-elektroder/påse)
Artikelnr 8900-0003

AED Pro EKG-kabel AAMI
Avledning II-patientövervakning med 3-avledningskabel.
Godkänd enligt AAMI (American Association of
Medical Instrumentation).
Artikelnr 8000-0838

Tillbehör

SurePower® batterienhet

SurePower laddningsstation

SurePower batterienhet är en laddningsbar
litiumjonströmkälla som är tillförlitlig för såväl
heltidsarbetande räddningspersonal som personer
som använder den sällan. AED Pro har ett
inbyggt självtest och visar användnings- och
laddningshistorik. Den har även en indikator för
faktisk återstående drifttid i stället för återstående
batterikapacitet. På så sätt kan du vara helt säker
på att din AED Pro alltid har tillräckligt med ström.
Den fungerar även med ZOLL E Series® monitor/
defibrillator. Laddare medföljer inte.

Med SurePower laddningsstation kan du testa,
rekonditionera och ladda fyra SurePower-batterier på
samma gång. Med den här stationen maximerar du
livslängden och tillförlitligheten hos de laddningsbara
batterierna från ZOLL. Den fungerar tillsammans med
SurePower batterienhet och alla tidigare laddningsbara
batterier från ZOLL. Den fungerar även med SurePower II
batterienhet (kräver en adapter som säljs separat).
Batterier medföljer inte.

Artikelnr 8019-0535

Artikelnr 8050-0030

SurePower
batteriladdare
med ett fack
Testa, rekonditionera och
ladda en ZOLL SurePower
eller SurePower II batterienhet.
Fungerar inte tillsammans
med NiCd-batterier eller
förseglade blybatterier. Batterier
medföljer inte.

Artikelnr 8200-000100

AED Pro icke laddningsbart
litiumjonbatteri
Högst 5 års användningstid. Kan
inte laddas.
Artikelnr 8000-0860

AED Pro gjuten vinylväska
Med fack för extra batteri.
Artikelnr 8000-0832

AED Pro mjuk väska
Artikelnr 8000-0810

Väska i hårt material
Väska i hårt material med
skumutskärningar.
Artikelnr 8000-0875

Utbildning

ZOLL träningsenhet
för resor

Den här platsbesparande bärbara
träningsenheten består av en platt docksiluett
med inbyggd hjärtrytmsimulator och en CPR-DDemo demoelektrod för demonstration av AED
Pro. Den viks enkelt ihop i den lilla väskan
som medföljer så att den är enkel att bära.

AED Plus demopaket

AED Plus® demosats är också idealisk för
att demonstrera Real CPR Help® med AED
Pro. Demopaketet innehåller en CPR-D-padz
demoelektrod samt en docka i en stor väska.
(Klinisk AED Pro och simulator medföljer inte.)
Artikelnr 8000-0834

Artikelnr 8008-0006

AED Pro simulator
Simulerar hjärtrytm och
3-avlednings EKG för
demonstration av AED Pro
med en klinisk enhet.
Artikelnr 8000-0829

See-Thru CPR® simulator
Simulerar vanliga arytmier och avledning II-EKG för
utbildning och demonstrationer och simulerar dessutom
See-Thru CPR® – den banbrytande tekniken i AED
Pro som minskar paustiderna vid bröstkompressioner.
Den fungerar även med ZOLL X Serien® och R Serien®
defibrillatorer.

CPR-D-Demo demoelektroder
Demoelektroder för användning med
den kliniska AED Pro eller AED Plus
(kräver automatisk extern defibrillator,
AED, och simulator).
Artikelnr 8900-5007

Artikelnr 8009-0751

CPR Stat-padz för demonstration
Demoelektroder för användning med den kliniska
AED Pro eller AED Plus (kräver automatisk extern
defibrillator, AED, och simulator).
Artikelnr 8900-0190

Demo-docka
Huvudet kan justeras för hantering
av luftvägarna.
Artikelnr 8000-0835

Zoll Medical Corporation, ett företag inom Asahi Kasei Group, utvecklar och marknadsför
medicinteknisk utrustning och programvarulösningar som bidrar till att föra akutvården framåt och rädda
liv, samtidigt som den kliniska och operationella effektiviteten ökar. Med produkter för defibrillering
och övervakning, feedback kring cirkulation och HLR, datahantering, vätskeupplivning, terapeutisk
temperaturhantering och ventilering, tillhandahåller ZOLL en omfattande uppsättning tekniker. De hjälper
kliniker, akutpersonal och brandmän samt även lekmän som gör en räddningsinsats att behandla offer
som behöver återupplivning och akutvård. Besök www.zoll.com för mer information.
Asahi Kasei Group är en diversifierad bolagsgrupp under ledning av moderbolaget Asahi Kasei Corp.
med verksamhet inom affärssektorerna kemisk industri och fibrer, hem- och byggnadsmaterial, elektronik
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terapeutisk aferes, transfusion och tillverkning av bioläkemedel, samt läkemedel, diagnostiska reagenser
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