Sydäniskuri

Sydäniskuri eli defibrillaattori
Äkillinen sydänpysähdys on yksi yleisimmistä työikäisten kuolinsyistä Suomessa.
Nopealla elvytyksellä ja sydäniskurin käytöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa
lopputulokseen.
Sydänpysähdyspotilaan hoitoketjun ensimmäinen lenkki on maallikko. Jokainen
viiveminuutti sydäniskurin käyttöön heikentää selviytymistä 10–12 prosenttiyksikköä.
Suomessa sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä selviytyy alle 10 %
autettavista. Jos elvytys voidaan aloittaa heti ja käytössä on sydäniskuri, jopa 50–70 %
autettavista selviytyy.
Maallikon suorittama sydäniskurin käyttö on uusi askel elvytystapahtumassa,
ja se katsotaan uusien suositusten mukaan toiseksi tärkeimmäksi edistysaskeleeksi
elvytyksen historiassa.

Aika on ratkaiseva tekijä
HENKIINJÄÄMISPROSENTTI
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MINUUTTIA DEFIBRILLOINTIIN

Sydänpysähdyspotilaan
hoitoketjun ensimmäinen lenkki
on maallikko. Sydäniskurin tulisi
olla saatavilla työpaikalla ja
julkisissa tiloissa. Se voi auttaa
pelastamaan ihmishenkiä!

Lifepak CR 2
-sydäniskuri

Physio-Control Lifepak CR 2 on erittäin helppokäyttöinen laite. Laite neuvoo auttajaa toimimaan
oikein elvytystapahtuman aikana ja se on ainoa
markkinoilla, joka pystyy tekemään rytmianalyysin elvytyksen aikana parantaen merkittävästi
elvytyksen laatua.
++ Laite on erittäin helppokäyttöinen. Avattuasi
laitteen kannen kone ohjeistaa käyttäjää vaihe
vaiheelta toimimaan oikein.
++ Kun auttaja asettaa elektrodit autettavalle, laite
analysoi potilaan rytmin ja ”tietää” onko rytmi
iskua vaativa vai ei. Laite ei anna iskua, mikäli
potilas ei sitä tarvitse.
++ Laite käskee antamaan iskun, jos se on tarpeen.
Iskun annettua laite ohjaa käyttäjän jatkamaan
painelu-puhalluselvytystä yksityiskohtaisin
ohjein.
++ Laitteen elektrodit sopivat sekä
lapsille (yli 8 vuotta) että aikuisille.

Ominaisuudet
++ Napakat suomenkieliset (optio: kieli vaihdettavissa nappia
painamalla) äänikomennot neuvovat käyttäjää.
++ Laitteen käyttökunto voidaan tarkistaa yhdellä silmäyksellä.
++ Puoliautomaattinen, analysoi iskun tarpeellisuuden.
++ Laitteessa on monipuoliset itsetestausominaisuudet.
++ Lifepak on Suomessa käytössä useissa yliopistosairaaloissa ja
ensihoidossa.
++ Sama laite sopii lasten elvytykseen nappia painamalla
++ Laitteella on 8 vuoden takuu
++ Elektrodien säilyvyys 4 vuotta, akun säilyvyys 4 vuotta. Ensimmäisen
neljän vuoden aikana käyttökustannukset 0 euroa!
++ Laitteen kielen vaihto nappia painamalla (optio)
++ Sähköposti laitteen käytöstä tai päivitystarpeesta (Wifi ja 3G -mallit)

3 syytä valita

Lifepak CR 2 -sydäniskuri
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Nykyaikainen,
Antaa elvytys
Tehokasta hoitoa
verkkoon kytketty palautetta ja
laite
tukea maallikolle –
juuri sopivasti
Lifepak CR 2 on varustettu Wifi- tai 3G-yhteydellä
(saatavilla myös USB). Verkkoon kytketty laite
ilmoittaa itse huoltotarpeesta haluttuun sähkö
postiosoitteeseen.

Vertailututkimuksessa laite antoi parhaan
palautteen elvyttäjälle elvytystapahtumassa ja
mahdollisti vertailun parhaan elvytystuloksen. Laite minimoi paineluelvytyksen tauot ja sama laite
sopii ilman lisäosia myös lasten elvytykseen.

Jos defibrilloitava rytmi havaitaan, CR2 lisää iskujen tehoa asteittain, eikä käyttäjältä tarvita mitään
päätöksiä. Jokainen meistä on eri painoinen ja
kehomme vastus on erilainen. Tarvitsemme siis
erisuuruisen määrän energiaa, jotta sydämemme
rytmi saadaan takaisin pumppaamaan. Lifepak
CR 2 pystyy antamaan jopa 360 joulen iskuja.
Latautumisaika 0 sekuntia ensimmäiseen iskuun
(laite on heti valmis antamaan iskun).

Lisävarusteet

Lifepak CR 2 -elektrodit

Lifepak CR 2 -akku

Elektrodit Physio Control Lifepak
CR 2 -sydäniskuriin. Elektrodit tulee
vaihtaa käytön jälkeen tai kun niiden
pakkauksessa mainittu viimeinen
käyttöpäivä on ylitetty.
Lifepak CR 2 -elektrodit ovat
liimakiinnitteiset ja niissä on selkeästi värikoodattu kuva elektrodien
oikeasta sijoituksesta.
Elektrodit sopivat aikuisten ja
lasten (<8v / <25kg) elvytykseen.
Tuotekoodi 11101-000021

Litium-mangaanidioksidi -akku
Physio Control CR 2 -sydäniskureihin.
Akun valmiusaika on noin 4 vuotta.
Akun virta riittää 166 iskuun (200J),
103 iskuun (360J) tai 800 minuutin
käyttöön.
Pakkauksessa akku ja vaihto-ohjeet.
Tyyppi: Li/MnO2 12,0V, 4,7 Ah
Tuotekoodi 11141-000165

Lifepak CR 2 -puolikova
kantolaukku
Puolikova kantolaukku Physio
Control Lifepak CR 2 -sydäniskurille.
Kantolaukussa on kahva ja laukussa
on aukko defibrillaattorin visuaaliselle ilmaisimelle käyttökunnon
tarkistamiseksi.
Tuotekoodi 11260-00047

Harjoitussydäniskuri
Lifepak CR 2 harjoitussydäniskuri
sydäniskurin käytön harjoitteluun.
Laite on ulkomuodoltaan ja toiminnoiltaan kuten oikea laite, joten sillä
voidaan tehokkaasti ja turvallisesti
harjoitella oikean laitteen käyttöä.
Harjoitussydäniskuri ei anna oikeita
iskuja.
Harjoitussydäniskuri tunnistaa
itsenäisesti, kun liimaelektrodit on
kiinnitetty nukkeen ja osaa itse siirtyä elvytysprotokollassa eteenpäin.
Harjoitussydäniskurissa toimii
nappia painamalla kielen vaihto ja
lapsitilan käyttöönotto – aivan kuten
oikeassa laitteessa!
SÄÄDETTÄVÄT OMINAISUUDET

Sydäniskurikaappi
Meiltä saat erilaisia sydäniskurikaappeja. Kaappiin voit valita mm.
seuraavat ominaisuudet:
++ Hälytys, joka antaa vähintään
95dB:n sireeniäänen kaappia
avattaessa.
++ Lämmitys ja jäähdytys, joka pitää
kaapin halutussa lämpötilassa.
++ Puhelinmoduuli, joka avaa
puhelinyhteyden esim.
vartiointiliikkeen valvomoon
kun kaappi avataan.
++ Sydäniskurin käyttökunnon
seuranta erillisellä anturilla siten,
että tila voidaan tarkistaa internet
-selaimella.
++ Kaappi tunnistaa, kun sydäniskuri
poistetaan kaapista.
++ Raportointi ja kaapin tilaseuranta
verkon yli (kytketään LAN- tai
3G–yhteydellä).
++ Laitekaappi valokuvaa kaapin
aukaisijan.

Metallinen kaappi sydän
iskurille sisätiloihin
Metallinen valkea kaappi sydäniskurille, jossa lisäksi sireenihälytys joka
hälyttää mikäli kaapin ovi avataan.
Kaapissa on lasi-ikkuna, jonka läpi
sydäniskurin toimintakunto on
helppo tarkistaa. Merkitty kansain
välisellä sydäniskurin merkillä.
Tuotekoodi DEFFAKAAPPI-M

Lifepak CR 2 -seinäteline
Metallinen seinäteline sisätiloihin, jonka avulla saat asennettua
Lifepak CR 2 -sydäniskurin näkyvään
paikkaan.
Tuotekoodi 11210-00046

Dataplan Lifepak CR 2 3G
-yhteydellä varustettuihin
laitteisiin
4 vuoden Dataplan 50998-00025
8 vuoden Dataplan 50998-00026

Tuotekoodi 11250-000171

Tuotekoodi DEFFAKAAPPI

MAAHANTUOJA

Turvallisempi työpaikka.

• Laitteen tekstikielen vaihto
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Puoliautomaattinen/automaattinen käyttötila
• Iskuja suositellaan/ei suositella
• Metronomi 30:2 tai pelkät
painallukset
• Elvytysaika
• cprINSIGHT päällä/pois (rytmi
analyysi elvytyksen aikana)
• PPE ei tunnistettu päällä/pois
• Liike tunnistettu päällä/pois
• Kaksikielisyys päällä/pois
• Toinen kieli (jota käytetään kieli
valintanappia painettaessa)
• Tarkista hengitys päällä/pois
• Laite toimii neljällä kappaleella
D-paristoja (sis. toimitukseen).
Harjoitussydäniskurin mukana toimitetaan kätevä kantokassi, johon
mahtuu laitteen lisäksi runsaasti
muita koulutustarvikkeita.

Safedo Oyj on työpaikkojen

SAFEDO OYJ

ensiapuvalmiuteen erikoistunut yritys.

p. 010 2792 600

Toimimme omien alueellisten edustajien

info@safedo.fi

kautta koko maassa. Päätoimipaikkamme

www.safedo.fi

ja varastomme sijaitsevat Kuopiossa.

