GAMINIO YPATYBĖS:
• Paprastas naudotis
• Pusiau automatinis arba automatinis defibriliacijos režimas
• Dvifazė mažos energijos defibriliacija
• Universalūs elektrodai tinkantys ir suaugusiems, ir vaikams
(pasirinkus atitinkamą režimą)
• Ilgas universalių elektrodų galiojimo laikas – 5 metai
• Balso ir tekstiniai pranešimai pateikiami atliekant visus
gelbėjimo veiksmus (anglų kalba)
• Grafinė sąsaja su rodomomis piktogramomis
• CPR metronomas
• Spalvotas LCD monitorius, rodantis EKG kreivę, atliekamų
veksmų piktogramas, paspaudimų gylį, bei dažnį realiu laiku
• Vidinė atmintis
• Įdiegtas prievadas duomenims perkelti į kompiuterį
• Galimybė jungtis prie Wi-Fi tinklo
• Automatinis testas; būsenos, bei gedimų siuntimas per Wi-Fi
tinklą
• Maitinimas iš baterijos
• Ilga veikimo su baterijomis trukmė: 5 metai su kassavaitiniu
savikontrolės testu; 3 metai su kasdieniu savikontrolės testu
• Tinkamo aparato veikimo / išsikrovusios baterijos rodiklis
• Atsparumas vandens poveikiui ir žemoms bei aukštoms
temperatūroms
• Atsparus sukrėtimams, vibracijai, kritimui, mechaniniams
pažeidimams

TECHNINIAI PARAMETRAI:
• Defibriliacijos energija: 120, 150, 200 J (suaugusiesiems) /
50, 70, 85 J (vaikams)
• Defibriliacijos impulsas: dvifazis, mažos energijos
• Krovimo laikas iki 200 J energijos – iki 10 sekundžių
• Įkrovos palaikymo laikas: 30 sekundžių
• EKG stiprinimas: reguliuojamas automatiškai
• Aukštos rezoliucijos LCD ekranas: 5,39 x 9,5 cm
• Rodoma informacija: EKG kreivė, tekstiniai pranešimai,
paspaudimo gylio rodiklis, veiksmo trukmė, atliktų defibriliacijų
skaičius
• Atmintis: 3,5 val. EKG įrašas
• Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 50 °C
• laikymo temperatūra: nuo −30 iki 70 °C
• Maitinimas: ličio mangano dioksido baterija
• Matmenys: 12,7 x 23,6 x 24,7 cm

AED 3 BLS: 0917WER.01LT

• Svoris: 2,5 kg

Dėl nuolatinio gaminių tobulinimo čia pateikta informacija ir duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie gali būti keičiami be perspėjimo. Norint patikrinti šios
medžiagos aktualumą reikia kreiptis į firmos atstovą – UAB „Paramedica Lietuva“, I. Šimulionio g-vė 5, LT-04330 Vilnius;
tel. +370 5 265 3720; faks. + 370 5 265 3983, www.paramedica.lt
Pateiktos nuotraukos, prekių ženklai ir tekstai yra įmonės nuosavybė. Draudžiama kopijuoti ir publikuoti nuotraukas ir tekstus
bei skelbti juos visus arba dalimis internete, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško jų savininkų sutikimo.

UAB „PARAMEDICA LIETUVA”
I. Šimulionio g-vė 5, LT-04330 Vilnius
tel. +370 5 265 3720; faks +370 5 265 3983
mob. +370 61 62 1160
el. paštas: info@paramedica.lt

DEFIBRILIATORIUS ZOLL AED 3 BLS

Pusiau automatinis arba pilnai automatinis
išorinis defibriliatorius ZOLL AED 3 BLS

