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Link do produktu: https://www.twoja-apteczka.pl/defibrylator-samaritan-pad-p-24.html

Defibrylator Samaritan PAD
Cena brutto

5 076,00 zł

Cena netto

4 700,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

24

Kod producenta

350-SYS-PL-10

Producent

HeartSine Technologies Ltd.

Opis produktu
Defibrylator Samaritan PAD
to rozwiązanie nie tylko dedykowane służbom medycznym, ale także osobom, które nie posiadają doświadczenia w obsłudze
takich urządzeń. Jest to sprzęt niezwykle prosty w obsłudze, a wszystko po to, by każdy człowiek był w stanie dzięki niemu
udzielić pierwszej pomocy. Defibrylator Samaritan PAD do minimum ogranicza liczbę czynności koniecznych do wykonania i
praktycznie cały proces reanimacji wykonuje za nas.
Defibryaltor Samaritan PAD doskonale spiszę się w czasie defibrylacji. Potrafi przeprowadzić ratownika przez wszystkie etapy
postępowania ratowniczego przy pomocy prostych do odczytania symboli oraz jasno wyrażanych komunikatów
głosowych.Mrugająca kontrolka stanu urządzenia informuje o tym, ze defibrylator jest gotowy do użycia.
Żeby jeszcze bardziej uprościć proces ratunkowy i ograniczyć go do naprawdę niezbędnych czynności, w defibrylatorze
Samaritan PAD zastosowano specjalny kartridż, który integruje baterię z elektrodami. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o
często różnych datach przydatności do użycia baterii oraz elektrod, gdyż wszystko stanowi jeden element. Wystarczy tylko
otworzyć opakowanie i przykleić elektrody.

Opis techniczny
W celu podjęcia decyzji o konieczności defibrylacji aparat rozpoznaje EKG pacjenta, jakość sygnału, kontakt (przyleganie)
elektrod i impedancję pacjenta.
Na wyświetlaczu ukazują się podpowiedzi graficzne:

przyklej elektrody,
odsuń się od pacjenta,
defibryluj,
autotest aparatu zakończony - aparat gotowy.

Posiada ostrzeżenia:
słaba bateria (pozostało przynajmniej 10 defibrylacji),
sygnał dźwiękowy (ostrzega o odklejeniu się elektrod),
dioda serwisowa pokazuje negatywny wynik autotestu,
brak baterii lub potrzebę serwisu urządzenia.
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Polecenia wydawane są w języku polskim.

Środowisko pracy:

temp. pracy od 0 do 50st. C,
temp. przechowywania od -10 do 50 st. C,
wilgotność względna 5% do 95% (bez kondensacji).
Rejestr zdarzeń:

wbudowana pamięć wewnętrzna,
pojemność pamięci 90 minut zapisu EKG i rejestru zdarzeń,
możliwość odtworzenia przewód połączeniowy USB podłączany bezpośrednio do komputera oraz oprogramowanie do
analizy zapisu.
PAD-Pak (wymienny kartridż z elektrodami i baterią)

ważność 4 lata od daty produkcji
waga 0,2 kg
wymiary 100mm x 133mm x 24mm
Bateria

minimum 100 wyładowań energią minimum 150 J
przydatność 4 lata
Elektrody

jednorazowe zintegrowane z kartridżem PAD-Pak
ważność 4 lata
powierzchnia żelu 100 cm2
długość przewodów 100 cm
Okres gwarancji: 8 lat
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