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Defibrylator Lifepak 1000
 

Cena od: 14 640,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Wysyłka 3-14 dni

Index bb

Zastosowanie defibrylacja, ratownictwo

Opis produktu
 

Defibrylator LIFEPAK 1000 firmy PHYSIO-CONTROL jest najbardziej skutecznym urządzeniem stosowanym w podstawowym
ratownictwie medycznym (BLS ? od ang. basic life support). W pełni dostosowujący się do potrzeb, posiada możliwość adaptacji
zarówno do protokołów stosowanych obecnie, jak i tych, które powstaną w przyszłości ? technologia cprMAX?.

Defibrylator LIFEPAK 1000 jest najbardziej wytrzymałym defibrylatorem PHYSIO-CONTROL, ze wskaźnikiem IP55. Bezpieczna
technologia dwufazowa ADAPTIV? zapewnia dostarczanie pełnego zakresu energii do 360 J z opcją defibrylacji dzieci. Duży ekran LCD
pozwala na łatwe odczytywanie zapisów informacji graficznych nawet z pewnej odległości.

Defibrylator LIFEPAK 1000 pracuje w trybie automatycznym (AED) dla osób o elementarnym przeszkoleniu oraz trybie manualnym dla
doświadczonych ratowników. Widoczny i łatwo dostępny wskaźnik naładowania baterii pozwala na ocenę stanu gotowości baterii.
Możliwość zasilania z ładowalnego akumulatora lub 5-letniej baterii.

Defibrylator LIFEPAK 1000 jest kompatybilny z innymi produktami i usługami oferowanymi przez firmę Physio-Control w zakresie
pozaszpitalnej i szpitalnej opieki medycznej, łącznie z archiwizacją danych.

Zgodny z wieloma standardami, w tym standardem PSP.

Cechy produktu:

Bardzo wyraźne komendy głosowe
Tryb automatyczny AED oraz tryb manualny
Bezpieczna technologia dwufazowa ADAPTIV?
Kompatybilny z większością defibrylatorów w ambulansach oraz w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
Duży ekran LCD pozwala na odczytywanie zapisów graficznych z większej odległości
Odporny na działanie wody i wilgoci wskaźnik ochrony IP55
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Możliwość prowadzenia standardowego monitorowania za pomocą kabla trzyżyłowego (Odprowadzenie II): (nabywany osobno)
Sekwencja energii ? konfigurowana przez użytkownika w zakresie od 150 do 360 J
Oprogramowanie z możliwością modyfikacji
Serwis na terenie Polski
Zgodny z wieloma standardami, w tym standardem PSP

Opis techniczny:

Producent: PHYSIO-CONTROL
Protokół energetyczny od 150J do 360J
Wysokość: 8,7 cm; Szerokość: 23,4 cm; Głębokość: 27,7 cm
Ciężar: 3,2 kg z jednym kompletem elektrod REDI-PAK i baterią zużywalną
Bateria zużywalna może dostarczyć do 425 wyładowań
Bateria zużywalna (ze wskaźnikiem stanu naładowania)
Typ: Bateria lit/dwutlenek manganu (Li/MnO2)
Gwarancja 5 lat.

Dostawa zawiera:

  Defibrylator LIFEPAK 1000 (nr 99425-000110)
  2 kpl. elektrod QUIK-COMBO REDI-PAK (nr 11996-000017)
  Bateria zużywalna ze wskaźnikiem stanu naładowania
  Torba
  Pasek do torby
  Instrukcja obsługi w języku polskim
  Apteczka AED:
  maseczka do sztucznego oddychania
  rękawiczki jednorazowe
  nożyczki
  golarka

 

Warianty produktu

wariant podstawowy

Zestaw składa się z następujących elementów:

Defibrylator Lifepak 1000
Bateria litowa
Elektrody QUIK-COMBO dla dorosłych ? 2 pary
Zestaw informacyjny
Instrukcja obsługi w języku polskim
Torba transportowa z paskiem do noszenia na ramieniu
Apteczka AED

14 640,00 PLN
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