Mobilappen InspectAED

TM

Finns nu på Google Play och App Store

Beredskap och efterlevnad
Även om hjärtstartare är enkla att använda, kräver de fortlöpande hantering och
inspektioner för att se till att de är redo och uppfyller gällande krav. Ett väl utformat
hjärtstartarprogram omfattar provning och underhåll av dina enheter enligt tillverkarens
riktlinjer och lokala föreskrifter.

Två klick bort
Kunder som har köpt hantering av hjärtstartarprogram kan nu logga in på
sitt konto via iPhone eller Android för att registrera rutininspektionen från sin
mobilenhet med webbfunktioner. Med bara två klick och på mindre än
30 sekunder kan vi garantera din efterlevnad och beredskap att använda
en hjärtstartare direkt ur handen.
Hämta mobilappen InspectAED från Google Play eller App Store

För mer information, besök oss på www.zoll.com/plustrac
eller ring +1-978-421-9655.

Programspecifikationer
Beredskap
Varningar/meddelanden

E-postvarningar och -meddelanden skickas 90/60/30
dagar innan elektrodplattor och batterier går ut

Spårning/rapportering

E-postpåminnelser, rapporter och diagram på
instrumentpanelen uppmanar till nödvändigt
tillverkarunderhåll/föreskrivet underhåll

Efterlevnad
Riktlinjer från tillverkaren

Åtkomst till enhetsspecifika bruksanvisningar, med
verktyg för efterlevnad av rekommenderat underhåll

Arkivskåp/resursbibliotek online

Åtkomst till online-bibliotek med anvisningar och
tillverkarens dokument

Support
Kundsupport

Lokal direktsupport eller system för registrering av
supportärenden

Varningar om återkallande från
tillverkaren

Enhetsspecifika meddelanden efter serienummer
anges i PlusTrac och skickas via e-post

Vårt program – din garanti
Alla hjärtstartarprogramansvariga vill göra allt som är möjligt för att garantera största
möjliga chans att rädda liv. Men det är inte enkelt att garantera om allt du har är penna
och papper – inte ens med en dator och ett kalkylblad. En formell online-hantering av
hjärtstartarprogram som är byggd för ZOLL:s PlusTracTM kan göra din tillvaro mycket enklare.

Kontakta oss och upptäck hur PlusTrac ger den sinnesro som följer av att veta att din
organisation har full beredskap att hantera ett plötsligt hjärtstillestånd.
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