Ta återupplivning

till hjärtat

bara om
en defibrilleringsstöt

För det handlar inte

Anmärkningsvärt nog debuterar 80 % av hjärtstillestånden på
sjukhus med en icke-defibrillerbar hjärtrytm. Därför är det viktigt
att defibrillatorerna inte bara tillhandahåller en defibrilleringsstöt.

Alla patienterna kommer att kräva HLR vare sig det gäller defibrilleringsbar eller icke-defibrilleringsbar
hjärtrytm, och ju bättre HLR desto bättre resultat. Överlevnad är beroende av att kompressionerna är
snabba – men inte för snabba – och djupa – men inte för djupa – med fullständigt kompressionssläpp,
minimala avbrott och lämplig ventilation.
Det är mycket att hålla reda på. Det är orsaken till att R Series®-monitorer/-defibrillatorer bygger på tekniker
som är lätta att använda och som hjälper dig att konsekvent leverera HLR av hög kvalitet. Med R Series ALS
och R Series Plus har du flexibiliteten att uppfylla kraven från alla vårdgivare, vare sig de är BLS- eller ALSutbildade, och alla patienter, från barn till vuxna.

HLR-statistik visas
Med användning av Real CPR Help®-teknik tillhandahåller R Series hörbar och visuell feedback som hela
tiden vägleder livräddare att leverera HLR av hög kvalitet. Om kompressionerna inte är tillräckligt djupa
kommer du att höra ”Tryck hårdare”. Utförlig visuell feedback som omfattar frekvensen och djupet för
varje kompression visas på CPR Dashboard™. Om någon faller utanför intervallet för rekommenderade
riktlinjer kommer detta att visas med en färgändring. Dessutom ger den rombformade markören för
perfusionsprestanda (Perfusion Performance Indicator, PPI) en snabb indikation på hur bra kombinationen
frekvens och kompressionsdjup uppfyller de aktuella HLR-riktlinjerna.
På instrumentpanelen (Dashboard) finns även en markör för kompressionssläpp. När stapeln är fylld vet du
att bröstkorgen har släppts upp helt och hållet efter nedtryckning.

Maximera HLR-fraktionen

CPR Dashboard

AHA- och ERC-riktlinjerna 2015 framhäver vikten av
att maximera den tidsrymd som läggs ned på att ge
bröstkompressioner. Under ett hjärtstillestånd kan minuterna
kännas som sekunder, och ju längre kompressionspauserna

Otillräckliga kompressioner

är, desto svårare är det att leverera en framgångsrik
defibrilleringsstöt. Efter en 3 sekunders lång fördröjning i
kompressioner visar R Series en HLR-uppehållstimer för att
hjälpa till att följa och minimera paustider.
En av de allra vanligaste orsakerna till avbrott i HLR är för att

Bra kompressioner

See-Thru CPR

kunna fastställa om en organiserad, defibrillerbar hjärtrytm
har utvecklats. Med den patenterade See-Thru CPR®-tekniken
från ZOLL filtreras kompressionsartefakten bort, vilket gör det
möjligt att se om en organiserad hjärtrytm föreligger under

Ofiltrerad EKG-signal under HLR

HLR. Genom att pauslängden minskas är See-Thru CPR bara
ytterligare ett sätt som R Series utformats på för att hjälpa dig
att leverera HLR av hög kvalitet.
See-Thru CPR-filtrerad signal

Enkelhet med OneStep
R Series är utformad för att hjälpa dig att leverera optimal
vård till vuxna och pediatriska patienter.

CPR Dashboard™
med Real CPR Help®teknik

OneStep™kabelhanterare

See-Thru CPR®

Förkopplade OneStep™-elektroder
med inbyggd Real CPR Help® för
övervakning, pacing, elkonvertering
och defibrillering.

Liten, lätt, med
lättgreppat handtag
för enklare bärbarhet.

Enkelhet med OneStep
Det är enkelt att ge behandling med elektroderna i OneStep™-sortimentet. Övervaka, defibrillera
eller hjärtstimulera – utan behovet av en separat 3-avlednings EKG-kabel – med OneStep
Complete-elektroder. För att utnyttja fördelarna hos Real CPR Help, använd elektroder från
OneStep Complete, OneStep CPR eller OneStep Pediatric CPR. Med en dubbel kretsdesign kan
Beredskaps
markör

OneStep-elektroderna förbli förkopplade, även under en testdefibrilleringsstöt på 30 joule. De
finns tillgängliga i konfigurationerna anterior/anterior eller anterior/posterior.

Omfattande pediatriska möjligheter
När R Series används med OneStep Pediatric-elektroder reduceras defibrilleringsstötens energi
Defibrillerings
läge

automatiskt till ett lägre protokoll som startar vid 50 joule istället för 120 joule. När R Series
är i vägledningsläget eller när R Series Plus är i hjärtstartarläget möjliggör OneStep Pediatricelektroderna en pediatrisk algoritm som kan skilja mellan en defibrilleringsbar och en ickedefibrilleringsbar hjärtrytm.

Övervaknings
läge

De unika OneStep Pediatric CPR-elektroderna ger också visuell feedback genom att visa
frekvensen och djupet för varje kompression på CPR Dashboard. Dessa elektroder är specifikt
utformade för att garantera exakt HLR-avläsningar hos små barn.

Pacing läge

Manuellt gränssnitt
aktiverat

R Series Plus
Användarinspirerad flexibilitet
R Series Plus är verkligen två enheter
i en. För att uppfylla kraven från BLSutbildade livräddare funger den som
hjärtstartare när den slås på.
Med en knapptryckning slår den
om till en fullt utrustad manuell
defibrillator för ALS-livräddare.

Det vilar i dina händer
Det åligger dig att förbättra resultaten. R Series tillhandahåller avancerade
tekniker för att stötta dig under varje hjärtstillestånd.

Alltid Code-Ready®
R Series utför en omfattande självtest av fler än 110 olika
beredskapsmarkörer varje dag. Med vanlig trådlös teknik
kan den automatiskt vidarebefordra denna information
till Defibrillator Dashboard™, som ger en snabb överblick
av övergripande status för hela defibrillatorflottan som
kan granskas på en dator eller mobil enhet. Defibrillator
Dashboard optimerar defibrillatorberedskapen och ökar
effektiviteten för de biomedicinska ingenjörerna.

ZOLLs dataprodukter kan
förbättra effektiviteten
och kvaliteten genom
att tillhandahålla
instrumentpaneler för
snabb överblick som visar
defibrilleringsberedskap
och HLR-kvalitet.

Rapportera med oöverträffad noggrannhet
Efter ett hjärtstillestånd stöttar R Series kontinuerligt
initiativ för kvalitetsförbättring (quality improvement,
CQI) med tvåknappstryckning och överföring av
hjärtstilleståndsstatistik snabbt och trådlöst till en därför
avsedd server. Denna uttömmande statistik omfattar
antalet defibrilleringsstötar, EKG, sluttidala CO2-värden
och HLR-kvalitet, vilka kan granskas med hjälp av flera
program för hjärtstilleståndsdata. Välj det program som
passar din inrättning.
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