Verbeter de veiligheid en overlevingskansen.

Ongeacht de uitdaging.

Hartmassage die

nooit een slag mist

Wanneer u patiënten met een acute hartstilstand
behandelt, is consistente, continue, kwalitatief goede
hartmassage essentieel om te overleven. Maar
ononderbroken hartmassage kan onmogelijk zijn voor
hulpverleners die onvoorspelbare hindernissen moeten
trotseren, terwijl ze hun eigen veiligheid en een goede
perfusie van hun patiënten waarborgen.
De revolutionaire ZOLL® AutoPulse® biedt een betere
keus voor reanimatie van topkwaliteit, ook onderweg.
Dit enige systeem in zijn soort biedt een revolutionaire,
niet-invasieve ondersteuning van hartmassage waarbij
een grotere en meer constante bloedtoevoer1,2,3 wordt
bereikt dan mogelijk is bij de handmatige methode.
AutoPulse stelt hiermee een nieuwe zorgstandaard voor
effectieve, gemakkelijk te gebruiken, niet-invasieve
ondersteuning tijdens reanimatie. Dankzij de mogelijkheden
van de AutoPulse heeft u meer tijd u te richten op alle
andere zaken die bij een reanimatie van belang zijn.

Zonder veiligheidsgordel

Dankzij AutoPulse kunnen
hulpverleners de
veiligheidsgordel dragen
tijdens vervoer, in de
wetenschap dat voor een
uitstekende perfusie van
de patiënt wordt gezorgd.

Met veiligheidsgordel

Aandacht voor

veiligheid

Tijdens het reanimatieproces, zou niet uw eigen leven
op het spel moeten staan. Reanimatie moet zowel
veilig als effectief zijn: wanneer ambulancepersoneel
geen veiligheidsgordel draagt en betrokken raakt bij
een ongeluk, is het risico op overlijden 4 keer zo groot
en het risico op permanent letsel4 6,5 keer zo groot.
Dankzij de AutoPulse kunnen hulpverleners de
veiligheidsgordel dragen terwijl de belastingverdelende5
LifeBand® op de gehele borstkas van de patiënt drukt
om ononderbroken bloedtoevoer te bieden.

Een

extra paar handen

Tijdens een acute hartstilstand is er altijd te veel te doen
in veel te weinig tijd. AutoPulse zorgt ervoor dat een
hulpverlener andere essentiële levensreddende taken
kan uitvoeren, zoals een infuus aanleggen, medicijnen
toedienen, beademen of intuberen.

onderbrekingen

Onderbrekingen tijdens de hartmassage kunnen fataal
zijn voor patiënten met een acute hartstilstand. De kans
op succes bij reanimatie daalt van 94% bij minder dan
10 seconden tussen compressies naar slechts 38% met
een pauze van 30 seconden.6
De AutoPulse zorgt voor een uitstekende, consistente
bloedstroom tijdens alle bewegingen of verplaatsingen
van de patiënt, zelfs wanneer hulpverleners met de trap
omlaag gaan, zich van en naar de ambulance haasten
of rijden met hoge snelheid.

Met AutoPulse kunnen hulpverleners optimale compressies bieden terwijl
ze patiënten vervoeren of andere levensreddende acties uitvoeren.
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Levensreddende technologie
De gepatenteerde belastingverdelende LifeBand drukt op een groot
oppervlak van de borstkas, verspreidt hierdoor de kracht van de
compressies en helpt de bloedstroom te maximaliseren. Handmatige
hartmassage en door een zuiger aangedreven apparaten richten
de kracht slechts op een klein oppervlak. Dankzij de LifeBand is
tevens volledige decompressie voor maximale coronaire perfusie
mogelijk.

Eenvoudig en slim

Belastingverdelende technologie
(Load-distributing band, LDB)5

Het inzetten van de AutoPulse neemt voor getrainde professionals
slechts enkele seconden in beslag. De AutoPulse bepaalt
automatisch de grootte, vorm en weerstand van elke persoon,
en past dan de kracht aan die nodig is voor een 20% anteriorposteriore verplaatsing.

AutoPulse Tripled Survival to Discharge 7
10 %

Geïntegreerd gegevensbeheer

9.7 %
% Survival

Na een reanimatie kunnen de AutoPulse-gegevens eenvoudig
worden ge-upload naar ZOLL’s RescueNet® Code Review en
naadloos worden geïntegreerd met defibrillatorgegevens en
andere essentiële gegevens om een zo volledig mogelijk
preklinisch patiëntdossier te bieden.
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Klinische studies
In een aantal studies worden de doeltreffendheid en de impact
van AutoPulse op klinische resultaten gedocumenteerd, alsmede
de mogelijkheid van de AutoPulse om de overlevingskans tot
ontslag uit het ziekenhuis te verdriedubbelen7.
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