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Opis
Defibrilator CardiAid izvaja postopek defibrilacije, ki rešuje življenja.
Zaradi izjemno enostavne uporabe ga lahko koristi kdorkoli in
kjerkoli. Defibrilator CardiAid je posebej razvit za uporabo na javnih
mestih.
V primeru nenadnega srčnega zastoja (SCA), uporabniku omogoča
hitro, življenjsko pomembno defibrilacijo v kritičnih prvih minutah, do
prihoda profesionalnih reševalcev.

Posebnosti defibrilatorja CardiAid:
Najbolj enostaven in uporabniku prijazen AED.
Brez gumba za vklop/izklop – samodejno se vklopi takoj ob
odprtju naprave.
V naprej priklopljene elektrode (za odrasle).
Izvaja avtomatično samotestiranje dnevno, mesečno in ob
odprtju pokrova naprave. Ta funkcija omogoča, da je naprava
vedno v stanju pripravljenosti.
Vodi uporabnika skozi celoten proces oživljanja z jasnimi
slikovnimi in govornimi navodili (v slovenskem jeziku).
Ima vgrajen metronom, ki uporabnika vodi skozi postopek

masaže srca.
EU izdelava (nemška tehnologija, nizozemska zasnova, nemška
proizvodnja).
Je prilagodljiv za spremembe v prihodnjih smernicah postopkov
za oživljanje.

Več o CardiAid defibrilatorju

CardiAid AED – polno avtomatski in pol- avtomatski
defibrilator
Vsem AED defibrilatorjem na splošno rečemo avtomatski defibrilator,
kar izhaja iz zmožnosti, da naprava sama določi potrebo ter pripravi in
dovede življenjsko pomemben električni sunek. Še vedno pa obstajata
2 modela: polno avtomatski in pol-avtomatski defibrilator.
CardiAid polno avtomatski in pol- avtomatski defibrilator sta tehnično
popolnoma identični napravi z eno bistveno uporabniško razliko:
POLNO avtomatski defibrilator po analizi srčnega ritma, v
primeru potrebe samodejno dovede elektrošok.
POL avtomatski defibrilator po analizi srčnega ritma, v primeru
potrebe verbalno in vizualno sporoči uporabniku, naj pritisnete
gumb na napravi za sprožitev električnega sunka.

Komplet zajema: zaščitno torbo, elektrode za odrasle (nad 25 kg),
torbo za nujno pomoč (maska za predihavanje, britvica, škarje, sterilne
rokavice, alkoholni robčki) in AED izobraževanje.
Možen dokup elektrode za otroke (8 let / 25 kg).

CardiAid defibrilator na kratko:
Samodejno se zažene takoj ob odprtju pokrova.
Jasna verbalna in vizualna navodila v skladu z zadnjimi
smernicami ILCOR 2010 in ERC (Evropskega reanimacijskega
odbora).
Elektrode so že povezane, kar prihrani dragoceni čas pri

uporabi.
Vključena torba za nujno pomoč – britvica, škarje, sterilne
rokavice, maska za predihavanje in alkoholni robčki.
Vključena zaščitna prenosna torba.
AED zaznava gibanje pacienta, kar ščiti pred sproženjem sunka,
kadar se nekdo še dotika pacienta.
Za učinkovito izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ima
vgrajen metronom (vodi ritem masaže srca).
Se samodejno testira – dnevno, mesečno in ob vklopu naprave.
Jasno viden indikator, prikazuje stanje naprave.
Izjemno vzdržljiva baterija.
Defibrilator samodejno shrani podatke o dogodku.
Defibrilator (AED) lahko uporabi kdorkoli, brez osnovnega
znanja o oživljanju.
AED ne dovede elektrošoka, če to ni potrebno.
Defibrilator diagnosticira potencialno nevarne srčne aritmije,
kot sta ventrikularna tahikardija in ventrikularna fibrilacija.
Defibrilator zagotavlja najbolj učinkovit način elektrošoka, ki je
bifazični.

Garancija in vzdrževanje
Defibrilator CardiAid je izdelek zelo visoke kakovosti, zasnovan in
izdelan je v skladu z najvišjimi medicinskimi standardi.
V državah, kjer je že vzpostavljena široka mreža AED se je dolgoročno,
vzdrževanje pokazalo kot najbolj šibka točka, ki povzroča nedelovanje
naprave takrat, ko jo najbolj potrebujemo. Ponekod imajo tudi že imajo
zakonsko predpisane roke vzdrževalnih pregledov AED (na 2 leti).
Naše jasne smernice in evidence pri vzdrževanju strankam so dodatno
jamstvo za dolgotrajno zanesljivo, koristno in smiselno namestitev
defibrilatorjev. Naše mnenje je, da naprava kot je defibrilator mora biti
redno pregledana in vzdrževana.
S sodelovanjem z nami, si boste zagotovili, da vaša naprava ne bo
nikoli neuporabna ali zastarela. S postavljeno zelo močno bazo
podatkov vseh CardiAid naprav vas tako obvestimo o izteku roka

uporabe elektrod in baterije. Za vsako napravo poskrbimo, da so redni
servisi opravljeni pravočasno, brez vašega dodatnega truda.
Vsa vzdrževanja in servisi, se opravljajo na sedežu podjetja, v času
vzdrževanja ali servisiranja pa vam priskrbimo nadomestno napravo.

Garancijski rok naprave je 6. let po nakupu in ob rednem vzdrževanju
(vzdrževalni pregled v 2. in 4. letu po nakupu ter po uporabi).

Vzdrževalna služba, lastnika AED vsaki 2. leti samodejno opozori na
vzdrževalni cikel in zmanjša odgovornost uporabnika. Periodično
vzdrževanje AED naprave se sestoji iz: menjave baterij in elektrod,
meritev vrednosti, preverbe programske opreme in posebnega
funkcionalnega testa naprave. Opravijo se tudi morebitne potrebne
prilagoditve najnovejšim smernicam, saj je CardiAid
defibrilator nastavljiv za sledenje spreminjajočim se smernicam in
priporočilom za postopke oživljanja. V obdobju servisiranja, zagotovimo
nadomestni defibrilator.

Video
Kratek predstavitveno video:
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