Automatiska externa
defibrillatorer

UTFORMADE FÖR
VARDAGS HJÄLTAR

HOPPET LIGGER I DINA HÄNDER
Det sker väldigt snabbt. En persons kollapsar — personen får ett plötsligt hjärtstillestånd (sudden cardiac arrest,
(SCA)) — och klockan börjar ticka för utmaningen att återställa normal hjärtrytm. En livräddare som är utrustad
med en Automatisk extern defibrillator (AED) och utför HLR är den drabbades bästa chans att överleva tills
sjukhuspersonal anländer.

En bevisad partner som sätter
standarden för hjärtstartare
Då endast 50 % av de som drabbas av plötsligt
hjärtstillestånd behöver en inledande stöt, behöver
alla HLR för att öka flödet av syresatt blod till
hjärtat och hjärnan. Hjärtstartare från ZOLL kan
med Real CPR Help® hjälpa livräddarna att uppnå
högkvalitativ HLR och sedan ges en stöt vid behov.
Inga andra hjärtstartare ger livräddare stöd med
integrerade instruktioner i realtid samt feedback
om kompressionshastighet och djup likt hjärtstartare
från ZOLL.

VARFÖR HJÄRTSTARTARE
Överlevnaden ökar med tidiga
ingripanden
Forskning visar att sannolikheten att man
överlever ökar dramatiskt när HLR ges och när
en hjärtstartare används innan ambulansen
anländer.1

Beredd att rädda liv
Liv räddas inte med enbart en hjärtstartare.
Människor räddar liv med hjälp av en hjärtstartare,
men det krävs trygga livräddare som använder
högkvalitativ HLR och använder hjärtstartare med ett
fungerande batteri och elektroder som inte passerat
utgångsdatumet.
•

•

•

R eal CPR Help skapar trygghet genom att
vägleda livräddaren när man utför HLR med hög
kvalitet med kompressioner som följer riktlinjernas
rekommenderade hastighet och djup.
P rogramhantering för hjärtstartare ser till att din
hjärtstartare är redo att användas vid behov.
F ärre byten tack var delar som varar länge
innebär en lägre total ägandekostnad och en
hjärtstartare som är redo för att rädda liv.

Lita på hjärtstartare från ZOLL som din partner när
liv ska räddas. Tillsammans är vi beredda på att
rädda liv.
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(Utskriven från sjukhus och vid liv 30 dagar senare)

Var är hjärtstartaren?
Alltför ofta är svaret: ”Vi har ingen.” Sorgligt nog
visade samma forskning en nästan femfaldig
ökning av överlevnaden (från 5 % till 24 %) när en
hjärtstartare användes. Den visade också att en
hjärtstartare endast fanns till hands i 2 % av fallen.

DET FINNS MER ÄN EN HALV MILJON HJÄRTSTARTARE
FRÅN ZOLL runtom i världen som ger livräddare den bästa tekniken.

HJÄRTSTARTARE FRÅN ZOLL
GER LIVRÄDDARE
ZOLL AED Plus

Inte alla hjärtstartare är tillverkade likadant

ZOLL AED Plus® var den första
hjärtstartaren med Real CPR Help®
att hjälpa livräddare med att veta
om när de ger högkvalitativ HLR.
Idag fortsätter ZOLL AED Plus®
att sätta standarden för design,
pålitlighet, tillförlitlighet och
prestanda.

Mer än bara HLR.
Detta är Real CPR Help.
Endast hälften av alla personer
som drabbas av plötsligt
hjärtstillestånd behöver en
inledande stöt medan 100 %
av dem behöver högkvalitativ
HLR. ZOLL erbjuder den enda
hjärtstartaren som stöder
livräddare med integrerade
text-, röst- och bildmeddelanden
i realtid samt feedback om
kompressionshastighet och djup
för att ge högkvalitativ HLR.

Smart investering med en
låg total ägandekostnad
När ZOLL AED Plus har installerats
har den den lägsta totala
ägandekostnaden jämfört med
andra hjärtstartare. Batterier och
elektrodplattor varar länge och
kräver färre reservdelar, vilket gör
att man med tiden gör betydande
kostnadsbesparingar och är
beredd när någon drabbas av
plötsligt hjärtstillestånd.

Om HLR startas omedelbart kan
överlevnaden vid hjärtstillestånd
fördubblas eller fyrdubblas.
– 2015 ERC Guidelines
(riktlinjer från ERC 2015), s. 83.

DEN HÖGSTA
KVALITETEN FÖR HLR
ZOLL AED 3

AED som visar vägen
ZOLL AED 3™ bygger på vårt
rykte för att ge räddningspersonal
oöverträffad support, plus en låg
total ägarkostnad. ZOLL AED 3
införlivar alla de bästa egenskaper
från sina föregångare samtidigt som
den erbjuder avancerade funktioner
för att ge oöverträffat stöd för
livräddare.

Förbättrad Real CPR Help®
ZOLL AED 3 har bevisad Real
CPR Help®-teknik med förbättrade
funktioner, inklusive dynamiska
räddningsbilder och en skärm i
fullständig färg.

Integrerad pediatrisk
livräddning
Universell design på
elektrodplattorna ger livräddare en
enskild och säker lösning för att
behandla både vuxna och barn som
drabbats av hjärtstillestånd genom
att använda samma uppsättning av
elektrodplattor och endast aktivera
barnläget.

Wi-Fi®-anslutning
Hantera enkelt din uppsättning
av enheter via molnet. Vår
programhanteringslösning hjälper
dig att övervaka och hantera alla
dina hjärtstartare och meddelar dig
direkt om ett misslyckat självtest så
att du kan vara säker på att du är
beredd vid en nödsituation.

 ndersökningar har visat att defibrillatorer från ZOLL utrustade med Real CPR Help
U
– som erbjuder feedback om djup och hastighet för bröstkompressioner i realtid –
kombinerat med utbildning, mer än dubblade chansen att personer överlevde från
hjärtstillestånd.
–Bobrow B, et al. Annals of Emergency Medicine. Juli 2013:62(1):47-56.31

LÖSNINGAR SOM RÄDDAR LIV
Den viktigaste investeringen man får från en hjärtstartare är att liv räddas. Alla hjärtstartare från ZOLL är
konstruerade med vår bevisade kärnteknik, men alla har unika egenskaper för att erbjuda en rad lösningar
för olika miljöer.

ZOLL AED Plus

ZOLL AED 3

i

i

HLR-röst och textmeddelanden

i

i

Feedback om hastighet och djup

i

i

Real CPR Help

i

SMART

Timer för HLR-cykel
Paus innan stöt

12 sek

8 sek

Steg-för-steg-anvisningar

i

i

Särskild algoritm för barn

i

i

svartvit

stor/i färg

grafiska ikoner

dynamiska färgbilder

Skärm
Räddningsbilder
Pekskärmskonfiguration

i

Två sätt att placera enheten

i

Lägsta TCO

för vuxna

för barn och vuxna

CPR-D padz ® och Pedi-padz II

CPR Uni-padz

Vuxen

5 år

5 år

Pediatrisk

2 år

5 år

Reservbatterilivslängd

5 år

5 års smart batteri

Programhantering

i

i

Kontroller

manuella kontroller

automatiska meddelanden

Anslutning

IrDA

Wi-Fi

Elektroder

BEREDD

Hållbarhetstid

Klinisk export

i

FÖR VARJE ANDETAG OCH VARJE HJÄRTSLAG
SÅ FINNS ZOLL
I mer än 25 år har ZOLL utformat produkter som stöder personerna som är först på plats, medicinsk personal
och vardagliga livräddare när krisen är framme. 1980, skapade Paul Zoll, MD, en kardiolog och pionjär i
defibrillering, ZOLL Medical Corporation. Över hela världen använder idag sjukhus, akutmedicinska tjänster
och vanligt folk professionella defibrillatorer och automatiska externa defibrillatorer från ZOLL för att behandla
plötsligt hjärtstillestånd. Allt vi gör på ZOLL — varje idé, varje design, varje innovation — bygger på vårt
huvudfokus: att flytta gränserna för återupplivningstekniken för att rädda fler liv.

Få mer information om ZOLLs
hjärtstartarportfölj inklusive produkter utformade
för medicinskt utbildade personer på
www.zoll.com
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