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Pentru că nu aveţi decât o singură
şansă de a salva o viaţă.
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Stopul cardiac subit
•

În fiecare an, 400.000 de
persoane îşi pierd viaţa în
urma unui stop cardiac subit
în Europa şi acesta survine
adesea fără simptome
premergătoare.1

•

Şansele de supravieţuire
scad cu 10% pe minut.2

•

În general, rata de
supravieţuire este de 6%.3

1. „Lupta împotriva morţii cauzate de stop cardiac,” comunicat de presă ESC, 21 iunie 2009,
http://www.escardio.org/about/press/press-releases/pr-09/Pages/Beat-It.aspx.
2. Roger et al. „Boli cardiace şi stop cardiac AHA – Versiunea actualizată în 2011.” Circulaţia, 2010:123, e18-e209.
3. Field et al. „Sumar executiv: 2010 Îndrumări AHA pentru RCP şi UC.” Circulaţie, 2010:122, S640-S656.
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Lanţul supravieţuirii

•

Apelaţi serviciile de urgenţă şi aplicaţi procedurile de resuscitare – dar nu
este suficient!

•

Defibrilarea este singurul tratament cu eficienţă maximă în cazul unui stop
cardiac subit.

•

Defibrilarea în primele trei minute de la stopul cardiac subit poate creşte
şansele de supravieţuire la 74%.1

•

Defibrilatoarele externe automate le permit asistenţilor medicali şi
persoanelor responsabile cu acordarea primului ajutor să administreze
tratament imediat.
1. Valenzuela et al. „Rezultatele defibrilării rapide aplicate de agenţii de pază în urma stopului cardiac în cazinouri.”
NEJM, 2000:17, 1206-1209.
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Salvaţi o viaţă
Lui Kylee Shea, în vârstă de 12 ani, i s-a făcut rău la
şcoală pe 12 octombrie 2011
•

Profesorii au răspuns rapid cu
un defibrilator extern automat

•

Şocuri au fost administrate
automat de defibrilatorul extern
automat

•

Al doilea şoc a resuscitat-o pe
Kylee

•

Ea a revenit la şcoală în
2 săptămâni

„Ne-a spus să aplicăm şocuri şi noi ne-am uitat unul la altul, [gândindu-ne] ‘ăsta e
cel mai bun lucru de făcut în momentul actual?’” – profesorul lui Kylee
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Defibrilatorul extern automat Powerheart G5
Primul defibrilator extern
automat care combină:
•Auto-testarea Rescue Ready®
•Feedback RCP în timp real
•Prompturi pentru utilizator
•Durate rapide de aplicare a şocurilor
•Energie cu creştere variabilă
Pentru fiabilitate, uşurinţă de utilizare şi îngrijire avansată a pacienţilor.
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Pregătit oricând aveţi nevoie
Designul rezistent şi auto-testarea riguroasă vă
garantează că defibrilatorul extern automat va
funcţiona chiar şi în cele mai aspre medii.
•

Auto-testare riguroasă zilnică,
săptămânală şi lunară

•

Clasificare (IP55) pentru protecţie
ridicată la praf şi apă

•

Testat conform standardelor
armatei*

•

Cele mai bune garanţii din
domeniu

*MIL-STD-810G
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Simplu de utilizat
Feedbackul RCP în timp real
ajută salvatorii să aplice
procedurile RCP în
conformitate cu îndrumările
de resuscitare.
• Viteza de compresie şi
adâncimea corecte
• Prompturi de tip text şi
vocale uşor de urmărit
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Simplu de utilizat
Simplu de utilizat, pentru a permite
chiar şi persoanelor care aplică
procedurile de resuscitare pentru
prima dată să o facă cu succes.
•

Prompturile de tip text şi
vocale RescueCoach™
îndrumă cu încredere
utilizatorii pe parcursul
procedurilor de resuscitare

•

Electrozii interschimbabili
simplifică aplicarea în situaţii
dificile
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Simplu de utilizat
Uşor de utilizat, pentru a permite chiar şi persoanelor
care aplică pentru prima dată procedurile de resuscitare
să o facă cu succes.
•

Aplicarea automată a
şocurilor elimină ezitarea
utilizatorului pentru a grăbi
aplicarea terapiei la pacient*

•

Opţiunile în două limbi
permit utilizarea aparatului
de aproape orice persoană

*Verificaţi disponibilitatea la locaţia dvs.
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Îngrijire avansată a pacienţilor
Powerheart G5 este primul defibrilator extern automat
care poate aplica un şoc cu tensiune mai mare în mai
puţin de 10 secunde.*
•

Duratele rapide de aplicare a
şocurilor oferă victimelor
cele mai mari şanse de
supravieţuire

•

G5 evaluează necesităţile
pacientului şi alege terapia
potrivită, aplicând şocuri
personalizate, la nivelul
adecvat al energiei

*Durata normală de aplicare a şocurilor (post-RCP)
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Îngrijire avansată a pacienţilor
Concentraţi-vă asupra pacientului, nu asupra procesului.
•

Ajustaţi prompturile în
funcţie de pregătirea
utilizatorului

•

Adaptaţi protocoalele de
aplicare a procedurilor de
resuscitare cardiorespiratorie
şi a şocurilor la cele mai
recente îndrumări de
resuscitare

•

Transferaţi şi examinaţi cu uşurinţă datele
referitoare la intervenţiile de salvare
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Asistenţă şi expertiză fără concurenţă
• Lider global în defibrilare
• Peste 400.000 de
defibrilatoare externe
automate vândute în
întreaga lume

America
de Nord

• Reţea de distribuţie solidă

Europa
Asia
Africa
America
de Sud

Australia

• Asistenţă rapidă la nivel local
• Proceduri de instruire la nivel local
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Distribuţie

Activitatea noastră în
domeniul defibrilării în locuri
publice

Activitatea noastră în domeniul defibrilării în locuri publice
Echipe de
intervenţie

Servicii municipale

Transport

Companii

Şcoli

Sport
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Defibrilatorul extern automat Powerheart
G5: Funcţii integrate
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Acţionaţi acum, salvaţi o viaţă mai târziu
Angajaţii Cummins
Inc. au salvat o
viaţă la numai
cincisprezece
minute după ce au
terminat procesul
de instruire pentru
utilizarea
defibrilatorului
extern automat.
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