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jest coraz
prostsze



Używanie defibrylatora może

być prostsze, niż myślisz. 
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Defibrylator AED, jakiego

potrzebujesz, gdy

mierzysz się z nagłym

zatrzymaniem krążenia

W czasie reakcji liczy się każda sekunda, ponieważ
wskaźnik przeżywalności z każdą minutą spada o 10%. 
Szybkie działanie pierwszej osoby, która znajdzie się na
miejscu zdarzenia, może mieć kluczowe znaczenie dla
wyniku leczenia pacjenta z NZK.1

1. Cummins RO. 1989. From concept to standard of care? Review of the clinical 
experience with automated external defibrillators. Annals of Emergency Medicine. 
18: 1269–75.
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Krótki czas do 

wyładowania2 dzięki

technologii QUIK-STEPTM

szybki



Nawet użytkownik o niewielkim przeszkoleniu może
szybko rozpocząć wykonywanie ratujących życie
działań – wystarczy, że otworzy pokrywę, odsłoni
klatkę piersiową pacjenta, odklei elektrody i umieści
je, jedna obok drugiej, na klatce piersiowej.
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2. Stryker Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study,
August 2016. Reported results are median data unless otherwise noted.
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Intuicyjne instrukcje i

konstrukcja pozwalają

na szybsze działanie

Czytelne i wyraźne grafiki, ergonomiczność, instrukcje
dźwiękowe i funkcje automatyczne pomagają zachować
skupienie i oszczędzić cenne sekundy.

intuicyjny



Rzeczowe, przejrzyste i

szczegółowe instrukcje

pozwalają osiągnąć RKO 

wysokiej jakości

Szczegółowe instrukcje RKO i metronom pozwalają na
osiągnięcie RKO wysokiej jakości, jednocześnie pomagając
zmniejszyć stres i zapewnić pewność działania.2

2. Stryker Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study,
August 2016. Reported results are median data unless otherwise noted.

zapewnia
wsparcie



Ciągłe RKO zwiększa

przeżywalność3

Gdy rozpoczyna się RKO, technologia cprINSIGHTTM

wykonuje automatyczną analizę i wykrywa, czy
potrzebne jest wyładowanie, bez konieczności
zaprzestania uciśnięć klatki piersiowej.

3. Christenson J, Andrusiek D, Everson-Stewart S, et al. Chest compression 
fraction determines survival in patients with out-of-hospital ventricular
fibrillation. Circulation. 2009;120:1241-1247.

unikalny



Technologia

ClearVoiceTM pozwala

na większe skupienie

Wyraźne informacje i wskazówki dźwiękowe pozwalają
lepiej słyszeć komunikaty w głośnym otoczeniu.

gwarantuje
pewność działania



Włączenie połączenia

Wi-Fi/3G® pomaga w 

zarządzaniu urządzeniami

i sprawdzaniu ich gotowości

Można upewnić się, że wszystkie urządzenia są gotowe do użycia. 
Defibrylator CR2 automatycznie ostrzega użytkownika o wszystkich
czynnikach, które mogą mieć wpływ na gotowość urządzenia do 
pracy, m.in. o czasie przydatności elektrod i baterii. Pozwala to na
skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych z kontrolą jednego
lub wielu urządzeń oraz zmniejsza liczbę błędów.

auto-monitoring



Lepsze przygotowanie

ratowników medycznych

Defibrylator LIFEPAK CR2 z menedżerem programu
LIFELINKcentral AED stanowi kluczowy element systemu
reagowania LIFEPAK AED. Łączność z siecią Wi-Fi daje
personelowi służb ratowniczych pełny obraz zdarzenia
związanego z NZK. Dzięki temu ratownicy medyczni są lepiej
przygotowani do leczenia pacjenta jeszcze przed przyjazdem
na miejsce.

połączony



Włączenie trybu

dziecięcego za

przyciśnięciem

jednego przycisku

Urządzenie dostarcza niższe poziomy energii oraz
wskazówki dotyczące RKO odpowiednie dla dzieci
bez konieczności zmiany elektrod.

uniwersalny



Dwie wstępnie

skonfigurowane

wersje językowe

Możliwość wyboru jednego z dwóch wstępnie
zainstalowanych języków w trakcie pracy.

intuicyjny



Pewność, że defibrylator

CR2 jest gotowy do pracy

Stopień IP55 ochrony obudowy przed wnikaniem kurzu i wody w 
wymagającym środowisku zapewnia dużą pewność działania.

solidny



Wi-Fi i 3G

Defibrylator LIFEPAK CR2
z menedżerem programu
LIFELINKcentral AED 

Łączność Wi-Fi i 3G

cprINSIGHTTM

Opcja dwujęzyczna

Automatyczny lub
półautomatyczny

8 lat gwarancji

Wi-Fi 

Defibrylator LIFEPAK CR2
z menedżerem programu
LIFELINKcentral AED 

Łączność Wi-Fi

cprINSIGHTTM

Opcja dwujęzyczna

Automatyczny lub
półautomatyczny

8 lat gwarancji

USB 

Defibrylator LIFEPAK CR2

Automatyczny lub
półautomatyczny

8 lat gwarancji

zasięg



Dziękujemy

Użytkownicy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) powinni być przeszkoleni w zakresie RKO i użytkowania defibrylatorów AED.

Mimo że nie każdego pacjenta da się uratować, badania wskazują, że wczesna defibrylacja może znacznie poprawić wskaźniki przeżywalności. Defibrylatory AED są wskazane do użycia u osób
dorosłych i dzieci. Defibrylatory AED można używać u dzieci o masie ciała poniżej 25 kg (55 funtów), ale niektóre modele wymagają w takim przypadku podpięcia innych elektrod do 
defibrylacji.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi
zawierającą pełne informacje dotyczące wskazań do stosowania, przeciwwskazań, ostrzeżeń, przestróg oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych. W zależności od przepisów prawnych i/lub
wytycznych medycznych określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danym regionie należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. 

Firma Stryker lub jej podmioty powiązane są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych:ClearVoice, LIFEPAK, QUICK-STEP, 
Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli lub posiadaczy odpowiednich praw. 

Brak produktu, funkcji, nazwy serwisowej lub logo z powyższej listy nie stanowi zrzeczenia się praw dotyczących znaku towarowego lub praw własności intelektualnej firmy Stryker 
dotyczących tej nazwy lub logo.

Można używać u dzieci poniżej jednego roku życia.
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