LIFEPAK CR2 Defibrillator
®

med LIFELINKcentral™ AED Program Manager

Opgradering til en ny
metode til offentligt
tilgængelig defibrillation.
Pludseligt hjertestop kan ramme enhver - hvor som helst. Det er derfor
offentligt opsatte defibrillatorer (hjertestartere) er så vigtige. Defibrillatorer
er livreddende teknologi der, hvor den kan gøre mest gavn. AED´er er kun
effektive, hvis de er ved hånden og klar til brug. Løbende systemvedligeholdelse har dog været tidsrøvende og tilbøjelige til fejl - indtil nu.

Opkoblede og klar
_ Selv-overvågende og
klar til akut indsats

_ Wi-Fi eller

mobilopkobling

_ Mere kontinuerlig

HLR med cprINSIGHT
teknologi

_ Hurtigste tid til

Uanset om du har en AED eller 100, der er spredt verden over, kan du se om
enheden er klar til brug og placering af hver eneste af dem. LIFELINKcentral
AED Program Manager overvåger hver eneste LIFEPAK CR2 Defibrillator, der
er tilsluttet et mobilnet eller Wi-Fi® og advarer dig automatisk om alt, der kan
påvirke om enheden er klar til brug - hel automatisk. Er batteri ikke opladet?
Er defibrillatoren ikke, hvor den burde være? Du vil modtage en advarsel
via LIFELINKcentral AED Program Manager, hvilket medvirker til stærkt at
reducere det arbejde og de udgifter, der er forbundet med styring af dit AEDprogram, samtidigt med at programmets brugsklarhed og effektivitet øges.

Mere kontinuerlig HLR

_ Enkel, tydelig grafik og

Ethvert pludseligt hjertestop kræver HLR. Men tidligere måtte HLR standses
for analysere hjerterytmen, og ældre teknologier kræver, at redderne
holder pause i 10 sekunder eller mere, hvilket har en negativ indvirkning på
overlevelsesraterne.2 I stedet kan cprINSIGHT™ analyseteknologi detektere
en stødvenlig rytme under kompressionerne. LIFEPAK CR2 Defibrillator giver
et stød med den påkrævede maksimale styrke, uden at brugeren behøver
foretage en beslutning for vurdering.

_ ClearVoice

Enkel, intuitiv betjening

første stød

1

_ SCA-hjertestopdata

leveres til ambulancefolk
undervejs

to-trins opbygning

teknologi
og HLR-vejledning
™

For en hjælper med kun et minimum af træning kan det være skræmmende
at gribe ind ved et nødstilfælde. Hjælperne har brug for den nemmest mulige
AED for at opnå tillid. Mens andre AED‹er kan være vanskelige at bruge,
bruger LIFEPAK CR2 Defibrillator enkel grafik, hørbare instruktioner og
automatiserede funktioner som hjælp til at holde brugeren fokuseret. Vi har
fjernet alle gætterierne, så brugerne kan begynde at redde liv med bare to trin.

Lad os redde flere liv.
For at få mere at vide om opgradering af dine AED‹er til komplet opkoblet LIFEPAK AED Response System kan du
kontakte din lokale Physio-Control repræsentant eller besøge vores hjemmeside på www.physio-control.com

LIFEPAK AED Response System

LIFEPAK® CR2 Defibrillator med LIFELINKcentral™ AED Program Manager

Er det på tide at opgradere dine AED‹er?
Din automatiske eksterne defibrillator (AED) er et af de vigtigste redskaber at have i beredskab for dine medarbejdere,
kunder, studerende og offentligheden. Efterhånden som udstyret modnes, er det vigtigt at vurdere dine AED‹er for at
beslutte om det er tid for fornyelse.

Udskiftnings-tjekliste
o
o
o
o
o
o
o
o

Er garantien udløbet?
Benytter AED‹en gammeldags enkeltfase-teknologi?
Er tilbehør og engangsudstyr ikke længere let tilgængeligt?
Er instruktionerne tilstrækkeligt enkle for lægfolk, der vil hjælpe?
Giver AED‹en HLR-instruktion og feedback?
Er brugerne nødt til at stoppe HLR for at få en rytmeanalyse?
Kan apparatet bruges sikkert til både børn og voksne?
Er dit overågnings-/vedligeholdelsesprogram ikke så effektivt/nyttigt,
som du kunne ønske dig?

En eller flere af disse grunde er tilstrækkeligt til at overveje at opgradere dine
AED‹er til fuldt opkoblet LIFEPAK AED Response System.

Apparatets alder
For at redde liv vil du gerne have, at dit udstyr er i bedst mulig stand. Batterier og indvendige komponenter i AED‹er
ældes og mister effektivitet med tiden. Denne ældningseffekt forekommer også i AED‹er, der aldrig har været brugt.
Garantiens varighed er en god rettesnor for den forventede topydelse. Når garantien er udløbet på en AED, er det
fornuftigt at udskifte den.

Omkostninger ved at eje apparatet
Hvis jeres garanti er udløbet, kan omkostninger i forbindelse med service på AED‹en være en dyr hæmsko. Tjek, om jeres
forhandler eventuelt tilbyder take-back- eller trade-in-rabatter, som i en vis grad kan opveje prisen på en ny. Når I beslutter
jer for at udskifte jeres AED‹er, så husk at spørge til garantiperioden for de nye apparater. Physio-Control tilbyder nu 8 års
garanti på sin LIFEPAK CR2 Defibrillator – en af de længste garantier på markedet i dag.
1 Physio-Control Internal AED Comparison Usability Study, August 2016.
2 Perkins G, Handley A, Koster R, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Sec 2, Adult basic life support
and automated external defibrillation. Resuscitation. 95 (2015)81-99.

Alle påstande er gældende fra august 2016.

Hvis du har købt din LIFEPAK CR2 defibrillator hos en autoriseret Physio-Control-distributør eller -forhandler, vil denne distributør eller
forhandler have adgang til din LIFELINKcentral AED Program Manager-konto og kan modtage meddelelser, der kommer op i LIFEPAK CR2
defibrillatoren. Bemærk, at denne indstilling kan deaktiveres NÅR SOM HELST: hvis du ønsker at deaktivere denne indstilling, skal du sende
en anmodning til Physio-Control Customer Support for at ændre indstillingen fra “Distrubutør” til “Customer Managed”.

For yderligere information kontakt veligst deres lokale Physio-Control Repræsentant eller besøg vores hjemmeside www.physio-control.com
Vi arbejder for at skabe en fremtid, hvor bedre teknologi muliggør bedre resultater - og der reddes flere liv. LIFEPAK CR2 Defibrillator med LIFELINKcentral AED Program
Manager er designet af den populære førende i branchen inden for nødhjælpsteknologi og sætter en ny standard inden for offentligt tilgængelige hjertestartere.tter en ny
standard inden for offentligt tilgængelige hjertestartere.
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