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 ZOLL DEFIBRILLAATTORIT

TURVAA TYÖPÄIVÄSI
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Defibrillaattori Zoll AED PLUS
Sisältää: Defibrillaattori, kansi, akkupakkaus, aikuisen elektrodi, pakkauksessa 
mukana sakset, höylä, puolinaamari, käsineet ja paperia. Mukana myös seinäkiinnike ja 
käyttöohje. Helppokäyttöinen. Huoltovapaa. Suorittaa automaattitestauksia. 5 vuoden 
toiminta-aika (akkupakkaus & elektrodi). Sisäänrakennettu PPE-aputoiminto antaa 
palautetta ja neuvoo, jotta pelastaja tietää oikean painallustahdin ja syvyyden. Käyttää 
tavallisia paristoja. Kestää hyvin vettä, pölyä ja likaa (IP55). Apu vapaisiin hengitystei-
hin. Graafinen näyttö. 7 vuoden takuu. Saadaksesi D-PPE koulutusta, ota yhteyttä: 
Skydda 0201 523 200

Til.nro

385100078 DEFIBRILLAATTORI AED PLUS FI

Seinäteline – Defibrillaattori

Til.nro

385100045 SEINÄTELINE DEFIBRILLAATTORILLE

Defibrillaattorin akkupakkaus

Til.nro

385100029 AKKUPAKKAUS DEFIBRILLAATTORILLE

Elektrodi defibrillaattori CPR-D

Til.nro

385100011 ELEKTRODI DEFIBRILLAAT CPR-D

Defibrillaattorin laukku

Til.nro

385100037 LAUKKU DEFIBRILLAATTORILLE
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AED 3 -defibrillaattori
ZOLL AED 3:ssa on integroitu Real CPR Help -teknologia, joka antaa palautetta ja auttaa antamaan 
laadukasta elvytystä. Ainutlaatuiseen CPR Uni-Padz -elektrodiin integroitu anturi mittaa ja raportoi 
paineluelvytyksesi tiedot AED 3:een, joka antaa sinulle palautetta ja opastaa tekemään kaiken 
oikein. ZOLL AED 3 -defibrillaattorin mukana tulee yleiselektrodi, jota voi käyttää sekä lapsille että 
aikuisille. Laite siirtyy helposti painiketta painamalla aikuistilasta lapsitilaan – elektrodia vaihta-
matta. 

Sisältö:
• ZOLL AED 3 -defibrillaattori
• Elvytyspalautteellinen CPR Uni-Padz yleiselektrodi
• ZOLL AED 3 -defibrillaattorin paristot
• Tarvikepussi
• Kylttipakkaus, sisältää tarroja ja A4-julisteen ”Ohjeet sydänpysähdyksen ensiapuun” (paperi)

CPR Uni-Padz -elektrodi
CPR Uni-Padz on yleiselektrodityyny, jota voi käyttää sekä lapsille että aikuisille. 
CPR Uni-Padz on 2-osainen elektrodi, jonka integroitu Real CPR Help (palautejärjestelmä) mittaa 
painallussyvyyden ja -taajuuden paineluelvytyksen yhteydessä. Elvytyksen yhteydessä elektrodit on 
nopea kiinnittää hoidettavaan.

• Sopii lapsille ja aikuisille
• Helppokäyttöinen muotoilu helpottaa ja nopeuttaa elektrodien kiinnittämistä rintaan
• Mittaa painallussyvyyden ja -taajuuden – ja opastaa elvyttämään oikein
• Mukana ensiapupakkaus
• Säilyvyys 5 vuotta valmistuspäivämäärästä
• Sopii seuraaviin tuotteisiin: ZOLL AED 3 -defibrillaattori

Paristot ja elektrodi kannattaa aina vaihtaa samanaikaisesti, jotta niiden säilyvyysaikaa on helppo 
seurata – ja jotta defibrillaattori on aina käyttövalmiina.

AED 3 -paristot
Paristopaketti ZOLL AED 3 -defibrillaattoreihin.
Kertakäyttöinen suljettu litiummangaanidioksidiparisto.
Paristojen käyttöikä (asennuksen jälkeen): 
• 5 vuotta viikoittaisella itsetestauksella
• 3 vuotta päivittäisellä itsetestauksella
• 3 vuotta* viikoittaisella itsetestauksella, kun automaattinen WiFi-itsetestausraportti on kytketty 

(PlusTrac Cloud Connection)

Sopii seuraaviin tuotteisiin: ZOLL AED 3 -defibrillaattori.
Paristot ja elektrodi kannattaa aina vaihtaa samanaikaisesti, jotta niiden säilyvyysaikaa on helppo 
seurata – ja jotta defibrillaattori on aina käyttövalmiina.
*Paristojen käyttöikä on lyhyempi kohteessa, jossa on heikko WiFi-signaali ja/tai monimutkaisempi 
WiFi-hyväksyntäprotokolla.

Til.nro

385100080 DEFIBRILLAATTORI AED 3 FI

Til.nro

385100081 YLEISELEKTRODI CPR AED 3

Til.nro

385100082 AKKU AED 3

Laukku AED 3:lle
Kätevä ja suojaava kantolaukku ZOLL AED 3 -defibrillaattorille.

Til.nro

385100083 LAUKKU AED 3
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Seinäteline mallille AED 3
Seinäkiinnike ZOLL AED 3 -defibrillaattorin helppoon ja tyylikkääseen säilytykseen sisätiloissa. 
Seinäkiinnike takaa, että defibrillaattori on hätätilanteessa helposti saatavilla. 
Käytetään ZOLL AED 3 -defibrillaattorin kanssa ilman laukkua.
Huomio: Seinäkiinnike myydään ilman defribrillaattoria

Aivia IN -sisäkaappi
Kevyt ja pienikokoinen säilytyskaappi, joka sopii useimpiin markkinoilla oleviin defibrillaatto-
reiden säilytykseen. Valmistettu ABS-muovimateriaalista kestäväksi.
Defibrillaattorikaappi on helppo avata, ja pääsy defibrillaattoriin on nopea. 
Hälytystoiminta (ääni ja valo) aktivoituu avattaessa kaapin ovi, joka kiinnittää hätätilanteessä 
muiden ihmisten huomion.
Huomio: Kaappi myyydään ilman defibrillaattoria

AED-kyltti – heijastava muovi A4
AED-kyltti ilmaisee selkeästi defibrillaattorin sijainnin
Materiaali: Heijastava kova muovi
Mitat: 210 x 297 mm

Kyltit ovat ISO 7010 -standardin mukaisia, ja ne ovat ymmärrettäviä kansainvälisessä yhtey-
dessä. Selkeästi luettava kyltti osoittaa ensiapuvarusteiden sijainnin, helposti tunnistettava 
vihreä ja valkoinen väritys.

AED-kyltti – tarra A4
AED-kyltti ilmaisee selkeästi defibrillaattorin sijainnin
Materiaali: Tarra / itseliimautuva vinyyli
Mitat: 210 x 297 mm

Kyltit ovat ISO 7010 -standardin mukaisia, ja ne ovat ymmärrettäviä kansainvälisessä yhtey-
dessä. Selkeästi luettava kyltti osoittaa ensiapuvarusteiden sijainnin, helposti tunnistettava 
vihreä ja valkoinen väritys.

Til.nro

385100084 SEINÄTELINE AED 3

CA HSS100 -defibrillaattorikaappi – ulkotiloihin, lämmitys
Hälyttimellä, lämmityksellä ja ilmanvaihdolla varustettu defibrillaattorikaappi ulkokäyttöön.
Kaapin hälytys aktivoituu, kun kansi avataan. CA HSS100 -defibrillaattorikaappi on tukeva ja 
säänkestävä kaappi, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojan päivällä ja yöllä – ympäri vuoden. 
Sopii kaikille markkinoilla oleville defibrillaattoreille.
Huomio: Kaappi myydään ilman defribrillaattoria

Til.nro

385100085 ULKOKAAPPI HÄLYTTÄVÄ AED

Til.nro

385100086 SISÄKAAPPI HÄLYTTÄVÄ EAD

Til.nro

385100087 AED KYLTTI A4 HEIJASTAVA

Til.nro

385100088 AED TARRA A4
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SKYDDA Asiakaspalvelu  
skydda@skydda.fi 
0201 523 200


