
Rescue Ready®'s ydeevne gør Powerheart AED'er til noget særligt

Vores Rescue Ready-teknologi skiller os ud fra konkurrenterne.

 + Hver dag gennemgår AED'en en selvtest af alle hovedkomponenterne  
(batteri, hardware, software og elektroder) for at sikre, at enheden er klar til brug når som helst.

 + Hver uge gennemgår AED'en en delvis opladning af højspændingselektronikken.

 + Hver måned oplader AED'en højspændingselektronikken til fuld energi.

Hvis der er noget galt, skifter Rescue Ready-statusindikatoren på håndtaget fra grøn til rød, og 
udstyret udsender en hørbar alarm for at gøre brugeren opmærksom på, at udstyret skal efterses. 
Kort sagt er en Powerheart AED Rescue Ready, når der er liv på spil.

Gør som LA County Fire Department – få Powerheart AED'er i bilerne

Los Angeles County Fire, Australian Defence Force og mange andre beskytter millioner af liv.  
De har valgt at få Powerheart AED G3 Pro i deres biler.

G3 Pro er designet til medicinsk uddannet redningspersonale. Den anvender en egenudviklet 
analysealgoritme (RHYTHMx™) til proaktiv monitorering for livstruende arytmier, så du kan tage 
styringen, når det er nødvendigt.

 + Et EKG i farver viser patientens hjerterytme, kurver, antal stød afgivet samt den forløbne 
redningstid - nøjagtigt, hvad redningspersonalet har brug for.

 + Vores eskalerende STAR® bifasiske teknologi tilpasser defibrilleringsbehandlingen til den 
enkelte patient.

 + Funktionerne omfatter ikke-anvendt stød, pacemakerdetektion og synkroniseret stød.

Vælg den professionelle AED, som så mange andre har valgt: Powerheart AED G3 Pro.

Primære brugere

Redningspersonale, hospitaler  
og medicinsk personale

Primære fordele

Kontrol. Den semi-automatiske 
betjening, mulighed for manuel 
tilsidesættelse og 3-aflednings 
EKG-monitorering giver dig 
de værktøjer, du har brug for 
for at have fuld kontrol over 
situationen.

Pålidelighed.  Udstyret er Rescue 
Ready®, hvilket betyder, at det 
udfører en selvtest dagligt for at 
sikre, at det fungerer, når du har 
brug for det.

Brugervenlighed. 
•	 EKG-skærmen i farver 

(branchens første) viser kritiske  
patientoplysninger.

•	 Den indbyggede metronom 
(som kan slås fra) kan angive 
rytmen for HLR-kompressioner.

•	 I AED-tilstand ved udstyret, 
hvornår der skal afgives stød 
(eller ikke).

•	 Du kan vælge mellem 
genopladelige og  
ikke-genopladelige batterier.

Forsikring. G3 Pro leveres  
med en 7-års garanti, en af de  
længste i branchen.

Vores komplette, automatiserede eksterne defibrillator til medicinsk personale

POWERHEART® AED G3 Pro®



POWERHEART® AED G3 Pro®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DEFIBRILLATOR
Betjening Semi-automatisk med manuel tilsidesættelse
Kurver STAR® bifasisk trunkeret eksponentiel
Tilladt energiområde (J) Eskalerende variabel energi (VE) 95 J til 351 J
Protokoller 5 tilgængelige energiprotokoller 
Fabriksstandard (nominelt) 200VE, 300VE, 300VE
Betjeningsknapper Stødknap og manuel tilsidesættelse
Stemmeprompter Tydelige, præcise stemmeprompter guider brugeren gennem redningen
Indhold af visning Viser skriftlige instruktioner, der guider brugeren gennem redningsprocessen, SmartGauge batteristatusindikator,  

serviceindikator, elektrodeindikator, tekstdisplay samt EKG-display
Specifikationer for display 8,9 cm (3,5 in) diagonalt transreflektivt TFT-display med 320 x 240 pixel (kvart VGA). Opløsningen er  

4,47 punkter/mm (113,5 punkter/in)
Synlige indikatorer Rescue Ready-statusindikator
Hørbare alarmer Stemmeprompter, systemalarm
Synkroniseret stød Indbygget automatisk synkroniseringsfunktion
Detektion af pacemakerimpuls Ja
Programmerbar Ja, via MDLink®
Kan bruges til børn Ja
Garanti 7 år

ELEKTRODER
Mindste kombinerede  
overfladeområde 

228 cm2 (35,3 sq in)

Udstrakt længde af elektrodeledningen 1,3 m (4,3 ft)
Leveres Med selvtest, forhåndstilsluttet til AED'en
Type Defibrillationselektroder til voksne, med gel, selvklæbende, til engangsbrug
Holdbarhed 2 år

BATTERIvALG
Type 9145 IntelliSense® litiumbatteri
Garanti 1 år eller 12 timers brug, hvad der måtte komme først
Type 9144 genopladeligt batteri
Garanti 1 år

AuTOmATIsK sELvTEsT
Dagligt Batteri, elektroder (tilstedeværelse og funktion), intern elektronik, knappen SHOCK/CONTINUE (Stød/fortsæt) samt software
Ugentligt Batteri, elektroder (tilstedeværelse og funktion), intern elektronik, delvis ladecyklus, knappen SHOCK/CONTINUE  

(Stød/fortsæt) samt software
Månedligt Batteri, elektroder (tilstedeværelse og funktion), intern elektronik, fuld ladecyklus, knappen SHOCK/CONTINUE  

(Stød/fortsæt) samt software

HÆNDELsEsDOKumENTATION
Type Intern hukommelse
Intern hukommelse 60 minutters EKG-data med hændelseskommentarer, mulighed for flere redninger
EKG-afspilning Kan ses med Rescuelink®-software på en pc
Kommunikation Seriel port eller USB (via adapter) til pc med Windows
Tidssynkronisering Tidsstempel på hændelsesdata for redningshændelser

mÅL (H x D x B) 8 cm x 31 cm x 27 cm (3,3 in x 12,4 in x 10,6 in)

vÆGT 3,2 kg (7,0 lb)

mODELNumRE
9300P-501 Powerheart AED G3 Pro Automatiseret ekstern defibrillator

Hver AED-pakke omfatter: (1) defibrillator, (1) IntelliSense-batteri (9145), (1) sæt defibrilleringselektroder samt (1)  
Lynstartsæt med cd-rom med AED-manual, instruktionsvideo, Rescuelink og MDLink

9300P-601 Powerheart AED G3 Pro Automatiseret ekstern defibrillator med genopladeligt batteri. Batterioplader sælges separat-Hver 
AED-pakke omfatter: (1) defibrillator, (1) genopladeligt batteri (9145), (1) sæt defibrilleringselektroder samt (1) Lynstartsæt 
med cd-rom med AED-manual, instruktionsvideo, Rescuelink og MDLink
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