Vårt program
Din garanti

Vad är hantering av hjärtstartarprogram?
För att rädda en person som har drabbats av hjärtstillestånd behöver du en
hjärtstartare som är redo att ge en livräddande stöt. Men det räcker inte att
bara ha en hjärtstartare. För att kunna rädda ett liv måste du se till att din
hjärtstartare fungerar och kommer att vara i händerna på en utbildad frivillig.
Om det låter enkelt kanske du inte inser hur mycket man behöver veta och
göra för att införa och underhålla ett framgångsrikt hjärtstartarprogram.

Är dina hjärtstartare redo och uppfyller de
kraven?
Här följer några viktiga frågor för personer som hanterar hjärtstartare:
•

Är du säker på att alla dina hjärtstartare är redo och fungerar i en akutsituation?

•

Känner du till den aktuella självteststatusen för varje hjärtstartare som ingår i ditt program?

•

Kontrollerar du hjärtstartarstatus regelbundet?

•

Vet du när du ska byta ut elektrodplattorna och batterierna på var och en av dina hjärtstartare?

•

Spårar du den frivilliga räddningspersonal som har tilldelats till dina hjärtstartare?

•

Vet du när den frivilliga räddningspersonalen behöver fortbildning för att upprätthålla sin
räddningskompetens?

•

Kan du snabbt och korrekt granska aktuell status för alla dina hjärtstartare och den utbildade
frivilliga räddningspersonalen?

Har du svårt att besvara de här frågorna? I så fall kan en formell online-hantering av
hjärtstartarprogram som är byggd för ZOLL:s PlusTrac™ göra din tillvaro mycket enklare.

Var ska jag börja?
Alla hjärtstartarprogramansvariga vill göra allt
de kan för att garantera största möjliga chans
att rädda liv. Men det är inte enkelt om allt du
har är penna och papper – inte ens med en
dator och ett kalkylblad.
Var ska jag börja? Hur inför jag mitt program?
Hur ser jag till att övervaka programmet när det
väl är på plats och jag redan har så mycket
annat att göra?

Utkontraktera ditt program
Den bästa lösningen för högkvalitativ hantering
av hjärtstartarprogram är enkel: Utkontraktera
det. Låt ZOLL:s PlusTrac vägleda dig genom
installationen och låt sedan PlusTrac oroa sig i
ditt ställe. Du behöver bara vidta åtgärder när
PlusTrac uppmanar dig att göra det.
Vårt program kan vara din garanti.
För en enstaka hjärtstartare eller dussintals
hjärtstartare.

Självförtroende hos den frivilliga
räddningspersonalen
Med PlusTrac kan du hantera mer än bara hjärtstartarnas status. Det låter dig
även hantera hur väl förberedd den utbildade frivilliga räddningspersonalen
är, genom att spåra och hjälpa till att schemalägga utbildning.
Regelbunden utbildning skapar den kompetens och det självförtroende som
de frivilliga behöver för att rädda liv. Självförtroende är svårt att mäta, men
avgörande för en framgångsrik räddningsaktion. Genom att spåra och
schemalägga utbildning, får du möjlighet att göra allt du kan för att skapa
och upprätthålla den frivilliga räddningspersonalens självförtroende.

Risken för hjärtstillestånd vilar
aldrig. Det gör inte PlusTrac heller.

Utbildningsstatus: Klar
Utbildningsdatum: för 1 år och
268 dagar sedan
Behov av fortbildning: om 79 dagar
Fortbildning schemalagd? JA

Utbildningsstatus: Klar
Utbildningsdatum: för 215 dagar sedan
Behov av fortbildning: om 150 dagar

Utbildningsstatus: Klar
Utbildningsdatum: för 92 dagar sedan
Behov av fortbildning: om 1 år och
255 dagar

Senaste statusrapport från självtest:
Igår
Status: Klar och fullt fungerande
CPR-D-padz-status: Klar och ansluten
Elektrodplattorna går ut: om 2 år och
52 dagar
Batteristatus: Klar
Batteriet går ut: om 2 år och 52 dagar

Programhantering för varje
hjärtstartare
Vad gäller om min hjärtstartaruppsättning är
”blandad”, från flera olika tillverkare? PlusTrac
kan hantera dem alla, oavsett om de är ZOLL
hjärtstartare eller inte. PlusTrac känner till
egenskaperna hos varje hjärtstartare som finns på
marknaden idag, och kan hantera dem alla.

Det finns en app för det
Någon måste inspektera dina hjärtstartare med jämna
mellanrum. PlusTrac påminner var och en av de utsedda
inspektörerna om när de ska genomföra sin inspektion
och talar om för programansvarig om och när
inspektionerna utförs.
PlusTrac gör att inspektionen av hjärtstartarna går snabbt
och enkelt. Hämta appen InspectAED™ från PlusTrac till
din smartphone eller surfplatta efter att du har registrerat
dina hjärtstartare. Sedan, när det är dags att inspektera
dina hjärtstartare, behöver du bara besöka var och en
av dem, inspektera dess statusindikator och logga den i
PlusTrac med ett enda tryck. Du är klar. Ditt program är
uppdaterat. Om något behöver korrigeras eller bytas ut får
du genast veta det av programansvarig.

En hjärtstartare eller tusen
Hanteringen av hjärtstartare med PlusTrac är fullständigt skalbar och enkel – oavsett hur många
hjärtstartare eller frivilliga som ingår i ditt program. PlusTrac kan hjälpa dig med en enstaka
hjärtstartare i en enstaka inrättning med bara tre frivilliga som fungerar som räddningspersonal
eller hundratals hjärtstartare i flera inrättningar med tusentals frivilliga som måste ges utbildning.
Ingen hjärtstartarpopulation är för stor eller för liten för att du ska kunna dra fördel av PlusTrac:s
online-hantering av hjärtstartarprogram.

Komplex organisation? Inga problem.
När du konfigurerar ditt hjärtstartarprogram måste du veta vem som ska utbildas och vem som
ska inspektera dina hjärtstartare. Det här kan bli ett betydande problem i en stor organisation.
Vem hanterar utbildningen vid varje inrättning? Vem sköter den platsöverskridande hanteringen
av ansvariga på nästa nivå i din organisation? Vem inspekterar dina inspektörer?
Oavsett hur komplex din organisation är, gör PlusTrac hanteringen enkel. Ansvariga på flera
hanteringsnivåer kan enkelt granska sitt ansvarsområde eller sina ansvarsområden på en och
samma skärm som visar aktuell status för deras program. Behöver något uppmärksammas? Du
får de exakta detaljer du vill ha, när du vill ha dem. Med bara några knapptryck.

Utforma och schemalägg ditt program
Den standardrapportering som finns tillgänglig i PlusTrac kan anpassas för din organisation. Tveka
inte att ändra den så att den uppfyller behoven för ditt program. Samla in aktuella programdata
på det sätt du behöver, och presentera dem på det sätt du föredrar.
Du kan till och med schemalägga e-postrapporter efter behov: varje dag, varje vecka eller varje
månad. Du behöver inte logga in i PlusTrac för att hålla dig informerad om vårt program. Vad
mer behöver jag veta? Du kan enkelt logga in och undersöka eventuella detaljer som behöver
uppmärksammas.

Gör skillnad
Även om det antal hjärtstartare som finns installerade världen över fortsätter att växa, krävs mer
än bara hjärtstartare för att öka antalet överlevande. Vi behöver spåra hjärtstartarstatus och
människor behöver veta var de är placerade. Utbildad frivillig räddningspersonal behöver vara
redo och tillgänglig.
Det är dags att börja hantera hjärtstartare bättre, och PlusTrac från ZOLL är ett utmärkt sätt
att börja.

För mer information om PlusTrac hjärtstartarhantering från ZOLL, besök oss
på www.zoll.com/plustrac.
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