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Witaj.

Przed Tobą najlepsze
AED na świecie.
Samaritan PAD ratuje życie Twoimi rękami. To małe, bezpieczne urządzenie, które
wymaga minimalnego zaangażowania osoby, która będzie udzielać pierwszej
pomocy. Jednocześnie wraz z nią tworzy zespół, który może wszystko.

Nasze wartości są
jasne. Przekazujemy Ci
w ręce najlepsze AED.
Klasyczne i docenione
na całym świecie
urządzenie, które
po prostu ratuje życie.
Z łatwością.

SIŁA KOMUNIKACJI W 3 PROSTYCH SYMBOLACH
Najważniejszą zaletą Samaritana jest prostota użycia. Trzy symbole, niesamowicie intuicyjna grafika i kompaktowy kształt to zwieńczenie pracy zespołu lekarzy i projektantów, którzy stworzyli jedyne AED, które w ultraprostej obudowie chowa zaawansowaną i najbezpieczniejszą technologię.
Spójrz na niego. Jeden zielony przycisk wystarczy by był gotowy do działania. Jest w trybie czuwania, elektrody są podłączone i wystarczy je wyjąć. Wszystkie jego detale pozwalają na zaoszczędzenie czasu i pewność wykonywanych ruchów.

AED I TY. ZESPÓŁ DOSKONAŁY
Od momentu włączenia krok po kroku, spokojnymi i stanowczymi komunikatami Samaritan PAD
mówi ci, co masz robić. Kieruje twoimi działaniami tak, tak aby elektrody znalazły się w odpowiednim miejscu – a zebrany wykres EKG pozwoli decydować co robić dalej. Analiza EKG, zalecenie masażu serca lub defibrylacja – to procesy które są skomplikowane i opierają się na bieżącej
analizie rytmu serca. Jednak nie musisz się tym martwić. Nie ma obaw o to, że sobie nie poradzisz,
że nie pamiętasz schematów czy zasad działania. Nie Ty musisz decydować co robić i jak to robić.
Wykonujesz tylko kilka prostych czynności. Tylko tyle dla Ciebie – aż tyle dla kogoś.

BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH
Samaritan PAD to komfort dla osoby która go używa oraz maksymalne bezpieczeństwo dla osoby,
której udzielana jest pierwsza pomoc. AED używane są zwykle przez przypadkowych świadków
zdarzenia. Dlatego Samaritan PAD jest intuicyjny i odpowiedni właśnie dla osób, które nie potrafią

20 x 18,4 cm wielkości

udzielać pierwszej pomocy. Jest bezpieczny. Nie przechodzi do dalszych kroków, jeśli wcześniejsze nie są poprawnie zakończone. Stwarza maksimum bezpieczeństwa dla poszkodowanego

8 lat gwarancji na AED
4 lata gwarancji na baterie i elektrody
90 min zapisu EKG

dzięki najbardziej optymalnej fali defibracyjnej i elektrodom, które jednocześnie mogą na bieżąco
prowadzić zapis EKG.

WIELKI POMYSŁ W MAŁEJ FORMIE
Każdy centymetr małej przestrzeni Samaritana ma swoje znaczenie. A jedno z największych osiągnięć to objęty patentem system kasety PAD-Pak, a więc połączenia w jeden element baterii i
elektrod. To nowatorskie i innowacyjne rozwiązanie, które pozwoliło uzyskać aż 4 letnią gwaran-

1,1 kg wagi z baterią

cję na cały element, łatwość jego wymiany oraz brak konieczności dbania datę ważności elektrod
i baterii oddzielnie. PAD-Pak to mały, pełen energii ideał, który na dodatek niewiele kosztuje.

PARAMETROWO BEZKONKURENCYJNY

PARAMETRY

informacje ogólne
Siła komunikacji

Tylko dwa przyciski.

w trzech prostych

Jeden czytelny panel

symbolach.

graficzny.

tryb pracy
wygląd

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.
Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibrylacyjnego.
Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

Niezawodny. Poddawany

Przenośny. Gotowy

auto testom gwarantującym

do pracy bez wyjmo-

gotowość do pracy.

wania z torby.

gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4
letnią gwarancją na cały element.

opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

fala

Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do

Bez wtyczek.

Technologicznie

Bez podłączania

najlepszy.

czegokolwiek.

impedancji pacjenta.
czułość / dokładność
temp. pracy / gotowości
wilgotność względna

Lekki.

Absolutnie prosty.

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.
Od 0°C do 50°C.
Od 5% do 95%.

wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

energia

Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

czas ładowania
KOD PRODUKTU

AKCESORIA

BAS-350-PL-10

DODATKOWE
• Kabel do przesyłu danych

W ofercie również szafki,
gabloty, oznakowanie,

wykonanie

dorosłych i dzieci powyżej
8 r.ż. PAD-PAK-03
• Dodatkowa bateria pediatryczna dla dzieci od 1 do
8 r.ż. PAD-PAK-04

Powyżej 100 wstrząsów.
1 metr
Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.

• Dodatkowa bateria dla

akcesoria, które spranas jest bezpieczne.

długość przewodów

ACC-BAS-01

apteczki i wszystkie inne
wiają, że miejsce wokół

pojemność baterii

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

metronom
język

Graficzny i dźwiękowy.
Polski (inne języki jako opcjonalne).

Autoryzowany przedstawiciel
Producent:

w Polsce:

Produkt zgodny z wymogami
Europejskiej Dyrektywy
Medycznej.
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