LIFEPAK® 1000
Defibrillator med cprMAX™-teknik
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Rent professionellt

R E N T

P R O F E S S I O N E L LT

Avancerad
batteriteknologi.

Vi introducerar LIFEPAK 1000 med cprMAX™teknik, ett avancerat och tåligt hjälpmedel för
grundläggande livsuppehållande åtgärder
som ger dig förutsättningar och flexibilitet
för optimal patientvård.
"Den som drabbas av hjärtstillestånd behöver omedelbar
HLR." "Bröstkompressioner är särskilt viktiga om man inte har
möjlighet att defibrillera tidigare än 4 eller 5 minuter efter
hjärtstilleståndet. Under de första minuterna efter en lyckad
defibrillering kan rytmen vara långsam och ineffektiv
och bröstkompressioner kan då vara nödvändiga tills
hjärtfunktionen är tillräckligt bra igen."

Stor skärm,
som gör
det lätt att
läsa den
tydliga
grafiken och
texten även
på avstånd.

cprMAX ger
maximal
användningstid.

Inte nog med att cprMAX följer de allra senaste riktlinjerna,
det ger dig dessutom det bredaste möjliga behandlingsurvalet. Med cprMAX elimineras tack vare en funktion för
bakgrundsladdning de väntetider som annars uppstår vid
laddning i AED-läge. Därmed maximeras användningstiden.
Dessa flexibla cprMAX-funktioner ger dig det mest kraftfulla
hjälpmedel för grundläggande livsuppehållande åtgärder som
finns idag.

Flexibilitet idag och i framtiden
AED-läge med manuellt defibrilleringsläge via en enkel
knapptryckning som tillval. Utformad för att följa aktuella
riktlinjer med möjlighet till anpassning vid framtida
förändringar, vilket underlättar när det gäller att ge bästa
möjliga hjärt-lungräddning både idag och i framtiden. Kan
uppgraderas på plats för att överensstämma med framtida
riktlinjer eller klara framtida avancerade behandlingar.

ADAPTIVTM bifasisk teknik - Denna teknik mäter resistansen
i kroppen och justerar automatiskt defibrilleringens spänning
och varaktighet. Tack vare säker och effektiv dosering av
defibrilleringsstötar uppnås bättre patientresultat och med
ADAPTIV bifasisk teknik är LIFEPAK defibrillatorerna
konstruerade för att klara olika behov hos patienter i verkliga
kliniska miljöer - en lösning för de mest skilda patientbehov.

Tillverkad för att rädda liv
500 000 LIFEPAK-defibrillatorer från Medtronic används för
närvarande för att rädda liv världen över. Vi vet vad som
krävs för att klara den tuffa akutvårdsmiljön, därför har vi
konstruerat vår mest tåliga defibrillator någonsin.
Denna IP55-klassade defibrillator har ett gott skydd mot
damm och rinnande vatten, och med ett nytt litiummangandioxidbatteri som räcker till över 400 stötar (med 200 joule)
eller 17 timmars övervakning kan du vara säker på att du har
det kraftfullaste hjälpmedlet för grundläggande
livsuppehållande åtgärder som finns att få idag.

IP55-klassad - Vår tåligaste
defibrillator någonsin.

Vi delar en passion med våra kunder och det är att rädda liv >> Medtronic

