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Defibrylator Lifeline VIEW z kolorowym wyświetlaczem LCD
 

Cena: 9 990,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Wysyłka 2-5 dni

Index DEF_02

Zastosowanie defibrylacja, ratownictwo

Opis produktu
 

Defibrylator Lifline View

Defibrylator Lifline View jest pierwszym i jedynym defibrylatorem, który przedstawia algorytm ERC w pełnym ruchu, z pełnowymiarową
postacią dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD.

Defibrylator Lifeline View posiada duży, kolorowy, interaktywny wyświetlacz, który jest przełomem w instruowaniu użytkowników bez
przeszkolenia z pierwszej pomocy lub po kilkugodzinnym kursie BLS/AED jak prawidłowo wykonać resuscytację.

Defibrylator, dzięki oddziaływaniu na zmysły, podpowiada użytkownikom m.in. kiedy, w którym miejscu i jak należy uciskać klatkę
piersiową, kiedy wprowadzić oddechy ratunkowe, w jaki sposób udrożnić drogi oddechowe.

Interaktywny wyświetlacz pokazuje żywe, jasne kolory nawet w najjaśniejszych warunkach oświetleniowych.

Defibrylator posiada system podpowiadania ratownikowi, co robić. Standardem wyposażenia AED stał się metronom, który nadaje rytm
uciśnięciom i odlicza, ile zostało sekund do kolejnej analizy rytmu serca. Nowością jest osobisty instruktor pierwszej pomocy ? postać ta
jest niesamowicie realna, ma wyraźny głos, a komunikaty są proste i zrozumiałe.

Dzięki najnowszej technologii postać ratownika wyświetlana na ekranie LCD pokazuje, gdzie znajdują się przylepce, jak przyłączyć
elektrody ( jeśli przez przypadek były wypięte), jakie miejsca są właściwe na ich umiejscowienie.

Oprócz komunikatów dźwiękowych, pojawiają się informacje w formie napisów w dolnej części ekranu, co umożliwia wykorzystanie AED
przez osoby głuche, głuchonieme i niedosłyszące, i jest niezastąpione w warunkach, gdy głośność przekracza 80-100 dB, co jest
odpowiednikiem głośności ruchu ulicznego czy koncertu.

Defibrylator jest też przyjazny dla obcokrajowców.
Film prezentowany przez urządzenie jest uniwersalny. Niezależnie od kraju i języka, w którym AED jest dostępne, język obrazu jest
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zrozumiały dla wszystkich.

Defibrylator przeprowadza codzienne autotesty, aby być niezawodnym.
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