
Technické specifikoce

Vylepšenó technologie Reol CP,R *.'o'
Vysoce kvolitní KPR ie klíčem k zóchroně životo, ole iok víte iestli isou voše komprese dostotečně

hluboké o rychlé? S technologií Reol CPR Help to víte. Vede zóchronóře k provódění kompresí,

které splňuií oktuólní doporučené postupy ohledně rychlosti o hloubky. Hlosové výzvy oznomuií

zóchronóřům, kdy moií ,,Stort CPR" (Zohóiit KPR) o kdy musí ,,Push horder" (přitloč více). Kromě

toho trvolý zvuk metronomu udóvó rychlost kompresí.

Progrom Monogement Onboord TM

Koždý AED 3 ie vybovený Wi-Fi pro hlodkou komunikoci s voší bezdrótovou sítí. Snodno spoií vóš

AED 3 se systémem pro spróvu progromu AED PlusTroc'" společnosti ZOLL zo účelem monitorovóní

ieho stovu. Při ukončení koždého outomotického outotestu (denního nebo týdenního) hlósí vóš

AED 3 výsledky do PlusTroc. Pokud doide k selhóní outotestu nebo se vóš AED 3 neohlósí podle

plónu, PlusTroc vós o tom bude okomžitě informovot.

Tločítko zóchronného režimu pro děti

Elektrody CPR Uni-podz" isou vskutku univerzólní. Není nutné mít po ruce zvlóštní souprovu

pediotrických elektrod pro přípod, že obětí ie dítě. Není třebo vyměňovot elektrody při přechodu

z iednoho typu zóchronné okce no druhý. Nemusí se používot žádný klíč. Pokud se iednó o

dětskou obět', pouze stisknete pedioírické tločítko. (Při výběru zóchronného režimu pro děti

technologie Reol CPR Help vynechó hlosové výzvy o při detekci kompresí poskyiuie pouze zvuk

metronomu.)

CPR Uni-podz s pětiletou životností

AED elektrody typicky vedou defibriluiící elektřinu k pocientovi po kovové desce potožené solí

nosyceným gelem. V průběhu čosu sůl v gelu koroduie kovovou desku o eventuólně sníží vodivost.

Novótorský design elektrody společnosti ZOLL zobroňuie ničivé korozi no dobu pěti let.
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Technické po]omel]y defibrilótoru ZOtt AED 3

Defiblilótor Formól displeje: LCD s vysokým Wbroce: lEC 600ó8-2-64,
nóhodné, spektrum A.4, tobulko
A.B, kot. 3b; RTCA/Do-1óOG,
letqdlo s pevnými křídln čóst 8.ó,
test. kot. H, letodlo zóno
] o 2; EN 1 789 , Sweep podle
EN óOOó8-2-ó test Fc.

Výboj: lEC 600ó8-2-27l 1OOG

Nodmořskó výško; -381 m ož
4573m

Vniknutí částic o vody: lP55

Teslpódu; l metr

Bolerie

Ty p: J ednor ázovó, zo pečetěnó

lithium-mongon-dioxid

Životnost balerie v poholovosíním

režimu (po rnsloloci); 5 let s

íýdenním outotesiem, 3 roky s

denním,outotestem; 3 roky* s

týdenním outotesfem o zopnutým

outomotickým hlóšením outotestu

přes Wi-Fi (cloudové připoiení
PlusTroc); konec životnosti indikuie
prózdné stovové okno (typický

počet zbývoiících výboiů: 9),

sklodovoíelnosí bolerie: pro

udržení výše uvedené životnosti

boterie před instolocí do AED 3

skloduite moximólně 2 roky při
teplotě 23 'C.

Iep/oío; 0 'C ož 50 "C

Vlhkost: 10 oÁ až 9 5 oÁ

(nekondenzuiící)

Hmotnosl: 317,5 gromů

Velikost: (V x Š x H) 27,75 mm x
l33mmx88mm

Nominólní nafilí: 12 voltů

CPR Uni-podz

Sk/odovoíelnosí: 5 let

Vodivý gel: Polymer hydrogel

Vodivý prvek: Cín

Bo/eni sóček z vícevrstvé
lominótové fólie

Třída impedance: Nízkó

Délkq kobelu: 142 (+/-3,8) cm

Síondordy designu: Splňu je

požodovky lEC 60601 -2-4,
201 0

Recrl CPR Help' pomťrhó zóchronóřům
uclržovcrt rychlost ct hloubku kompresí
prostřeclnictvim zpětné vcrzby v

reólném čqse.

Progrom Monogement Onboord'" se
přes Wi-Fi spoji se systémem pro spróvu
progromu AED PlusTroc'" pro okomžitó
oznómení e-mqilem.

3*,

pro zóchronu ditěte s elektrodomi cpR
Uni-podz'"' stiskněte pédiotrické tločítko.

Zóchronný bcrlíček s příslušenstvím

obsohuie boriérovou mosku pro KPR,
holítko, rukovice ncr iednorózové použití,

popírovou utěrku o vlhčené ubrousky.
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Křivko: ZOLL Rectilineor
BiphosicTM

Dobo setrvání nobití def ibrilóíoru:
30 sekund; outomotický model
ZOLL AED 3: 3 sekundy do
outomotické oplikoce výboie

Výběr energie: Tovórně
předprogromovoný výběr
(Dospělý: 12O J,1 50 J,2OO )i
Dítě: 50 J,7O J,85 J)

Bezpečnosl pocienío: Všechno
připoiení k pocientovi isou
elektricky izolovóno

Dobo nobíiení: S novou bdterií
méněnežlOsekund

Přestóvko před výbojem: S novou

boterií 8 sekund

Elektrody: ZOLL CPR Uni-podz""

Auíoíesl; Konf i gurovotelný
outomotický outotest koždý den
nebo koždých 7 dní.Yýchozí
nostovení: koždých Z dní. Měsíční
test plné energie (200 J).

Aulomoíické outolesty : Ko pocito
boterie, stoy o expiroce;
připoiení elektrod o exspiroce;
EKG o obvody nobití/
vybití; hordwore o softwore
mikroprocesoru; senzor KPR

obvodů o elektrod; obvody oudio

Hloubko komprese: 1,9 cm ož
10,2 cm (pouze dospělí pocienti)

Doporu ěení pr o deí i br ilo ci :

Vyhodnotí připoiení def ibrilqčních
elektrod o podle EKG pociento
o stonoví, zdo ie vyžodovóno
defibrilqce.

Rytmy, při klerých lze oplikovot
výboj: Komorovó fibriloce
s průměrnou omplitudou
> l00 mikrovoltů o komorovó
tochykordie se širokým
komplexem se 5rdeční frekvencí
vyšší než 150 tepů zo minutu u

dospělých o 200 tepů zo minutu

u děií. Senzitivito o specificito
olgoritmu EKG onolýzy viz
Příručko spróvce AED 3.

Rozsah měření imp€donce '

pocienío: l0 ož 300 ohmů

Defibrilótor: Chróněný
obvod EKG

Velikosí obrazovky displele:
5,39 cm x 9,5 cm

zóznom a uklódóní dot:
UživoŤelem konf igurovotelné
pro l nebo 2 klinické udólosti
celkem nq l20 minut. Zohrnuie
EKG, měření impedonce, výzvy
zařízení o doto KPR.

obnovo doí; ovlódóní
prostřednictvím dotekové
obrozovky, nočtení no
pomět'ovou koťu USB nebo no

ZOLL Cose ReviewTM přes sít'

Wi-Fi

Synchronizoce vnitřních hodin:
při komunikqci se serverem zoLL
Online dochózí k synchronizoci
koordinovoného univerzólního
čosu (Coordinoted Universol
Time, UTC).

Zařizení

Velikosí: (V x Š x H) 12,7 cm x
23,6 cm x 24,7 cm

Hmolnost: 2,5 kg

Nopófení: Boterie

Bezdráíový: 802.1 1 a /b / g /n

Bezpčnoslní proíokoly: WPA1,
VlPA 2, WPA Personol,
WPA Enterprise

Porí: USB 2.0

obsoh záchronného bol íčku

s příslušensfu ím; Rukovice
neobsohuiící lotex, boriérovó
mosko pro KPR, holítko, popírový
ručník o zvlhčené ubrousky.

klosifikoce zořízení: Třído ll o
vnitřně nopóiené podle
EN óOó0l-,l

Stondordy designu: Splňuie plotné
požodovky norem EN óOó0 l - 1 ,

lEc óOóol -1-1 l, lEc 60601-2-4

Životní plostředí

Provozní íeploío: 0 "C ož 50 'C

Sk/odovocí íep/oío: -30 oC qž

70'c
Vlhkosl: Relotivní vlhkost l O o/o ož
95 7o, nekondenzuiící

t]!1,1t,l

*Životnost bolerie v pohotovosiním režimu bude kroiší v oblostech s rnolým si9nólem Wi-Fi o/nebo složitěišími

ověřovocími protoko|y Wi-Fi.

Technické porometry se mohou bez oznómení změnit.

@2Ol ó ZOLt Medicol Corporoiion. Všéchno próvo vyhrozeno. Advoncing Resuscitotion. Todoy., Uni-podz,
Progřom Monogement onboord, PlusTroc, Reol CPR Help, ZoLL, ZoLL AED 3, ZoLL cose Review isou
ochronné znómky nebo registrovoné ochronné znóm|<y společnosii ZoLL Medicol corporotion ve Spoiených
stótech omerických o/nebo v dolšich zemích. Všechny ostotní ochronné znómky isou moietkem příslušných

vlostniků. ZoLL AED 3 není dostupný k prodeii ve Spoiených 5tótech omerických o v Konodě. Tento výrobek

nebyl schvólen Úřodem pro potrqviny o léky U§A oni úřodem HeoIth Conodo.

Vylištěno v UsA. McN PP l r'09 0070-'l7
zoLL.


