Accessoires en oefenproducten
voor de AED Pro
®

Elektroden

CPR-D-padz®
Met de revolutionaire eendelige CPR-D-padz voor
volwassenen, die een elektrodenpaar bevat, bent u
verzekerd van een snelle en nauwkeurige plaatsing.
Hij detecteert de diepte en frequentie van de
borstcompressies en meldt die aan de AED Pro® van
ZOLL. De elektroden van de CPR-D-padz hebben een
houdbaarheid van 5 jaar – langer dan die van elke
andere wegwerpelektrode.

Onderdeelnr. 8900-0800

Pedi-padz® II
De unieke intelligente pediatrische functionaliteit
van ZOLL is ingebouwd in de AED Pro. Pedi-padz II
elektroden zijn bestemd voor patiënten jonger
dan 8 jaar of lichter dan 25 kg. De AED kan het
detecteren wanneer er pediatrische elektroden
worden aangesloten en schakelt dan van een ecganalysealgoritme voor volwassenen over naar een
algoritme voor kinderen. De Pedi-padz II elektroden
zijn twee jaar houdbaar.

CPR Stat-padz®
Tweedelige elektroden met de functie
Real CPR Help®. Houdbaarheid 24 maanden.
Onderdeelnr. 8900-0400 (8 stuks)
Onderdeelnr. 8900-0402 (één stuk)

Onderdeelnr. 8900-0810

Ecg-elektroden
Doos met 200 zakjes. (3 ecg-elektroden/zakje)
Onderdeelnr. 8900-0003

AED Pro ecg-kabel AAMI
Patiëntbewaking van afleiding II met kabel met
3 afleidingen.
Onderdeelnr. 8000-0838

Accessoires

SurePower® batterijpakket

SurePower laadstation

Het SurePower batterijpakket is een oplaadbare
lithium-ion-energiebron die betrouwbaar is voor
zowel onregelmatige gebruikers als professionele
hulpverleners. Met ingebouwde zelftests, gebruiksen laadgeschiedenis, en een ladingsindicator die
de resterende tijd voor klinisch gebruik aangeeft in
plaats van de batterijcapaciteit, bent u er geheel
zeker van dat uw AED Pro voldoende lading heeft.

Test, herconditioneer en laad vier SurePower batterijen
tegelijkertijd met het SurePower laadstation. Dit systeem
maximaliseert de levensduur en betrouwbaarheid van
oplaadbare batterijen van ZOLL. Compatibel met het
SurePower batterijpakket en met alle oudere oplaadbare
batterijen van ZOLL. Ook compatibel met het SurePower II
batterijpakket (hierbij is de afzonderlijk verkochte
laadceladapter vereist). Batterijen niet inbegrepen.

Onderdeelnr. 8019-0535

Onderdeelnr. 8050-0030

SurePower
batterijlader met
één laadcel
Test, herconditioneer en laad
één SurePower of SurePower II
batterijpakket van ZOLL. Niet
compatibel met NiCad- of
afgedichte lood-zuurbatterijen.
Batterijen niet inbegrepen.

Onderdeelnr. 8200-000100

AED Pro niet-oplaadbare
lithium-ionbatterij
Maximale levensduur 5 jaar. Kan
niet worden opgeladen.
Onderdeelnr. 8000-0860

AED Pro koffer van gevormd vinyl
Met vak voor reservebatterij.
Onderdeelnr. 8000-0832

AED Pro etui
Onderdeelnr. 8000-0810

Hard koffertje
Hard koffertje met uitsparingen
in schuim.
Onderdeelnr. 8000-0875

Opleiding

ZOLL meeneemoefenmodel

Dit gestroomlijnde, draagbare oefenmodel
omvat een platte demopopsilhouet
die is voorzien van een ingebouwde
hartritmesimulator en een CPR-D demoelektrodekussen voor het demonstreren
van de AED Pro. Kan gemakkelijk worden
opgevouwen en past dan in de kleine
duffeltas die voor het draaggemak wordt
meegeleverd.
Onderdeelnr. 8008-0006

AED Plus demokit

Ook ideaal voor het demonstreren van
Real CPR Help® met de AED Pro: de AED Plus®
demokit wordt geleverd met een CPR-D-padz
demo-elektrodekussen en een demopop in een
grote draagtas. (Klinische AED Pro en simulator
niet inbegrepen)
Onderdeelnr. 8000-0834

AED Pro simulator

Simuleert hartritme en ecg met
3 afleidingen bij AED Prodemonstratie met het klinische
apparaat.
Onderdeelnr. 8000-0829

See-Thru CPR® simulator
Deze simulator voorziet in veel voorkomende
hartritmestoornissen en ecg van afleiding II ten
behoeve van opleiding en demonstraties, met als
bijkomend voordeel de simulatie van See-Thru CPR®:
de geavanceerde technologie van de AED Pro voor
het beperken van de duur van onderbrekingen tijdens
borstcompressies. Ook compatibel met de X Series® en
R Series® defibrillators van ZOLL.

CPR-D-Demo padz
Demonstratie-elektrodes voor gebruik met
de klinische AED Pro of AED Plus (AED en
simulator vereist).
Onderdeelnr. 8900-5007

Onderdeelnr. 8009-0751

Demo CPR Stat-padz
Demonstratie-elektrodes voor gebruik met de klinische
AED Pro of AED Plus (AED en simulator vereist).
Onderdeelnr. 8900-0190

Demopop
Hoofd afstelbaar voor luchtwegbeheer.
Onderdeelnr. 8000-0835

ZOLL Medical Corporation, een bedrijf van de Asahi Kasei Group, ontwikkelt en verkoopt medische
apparatuur en softwareoplossingen voor spoedeisende hulp en het redden van levens. De producten
verhogen tevens de klinische en operationele efficiëntie. Met producten voor defibrillatie en bewaking,
feedback op circulatie en CPR, gegevensbeheer, vochtsuppletie en therapeutische temperatuurregulering
en beademing biedt ZOLL een uitgebreid technologisch assortiment hulpmiddelen voor medici,
ambulance- en brandweerpersoneel, en andere niet-professionele hulpverleners bij het behandelen
van slachtoffers die reanimatie en acute kritieke zorg behoeven. Ga voor meer informatie naar
www.zoll.com.
De Asahi Kasei Group is een gediversifieerde groep bedrijven onder beheer van holdingmaatschappij
Asahi Kasei Corp., die actief is in de sectoren chemicaliën en vezels, woningbouw en
bouwmaterialen, elektronica en gezondheidszorg. Tot de bedrijfsactiviteiten op het gebied van de
gezondheidszorg behoren hulpmiddelen en systemen voor kritische zorg, dialyse, therapeutische
aferese, transfusie en het vervaardigen van biotherapeutica, farmaceutica, diagnostische reagentia en
voedingsproducten. Met meer dan 30.000 werknemers wereldwijd bedient de Asahi Kasei Group
klanten in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

MCN PP 1503 0124-16

©2018 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. Advancing Resuscitation. Today.,
AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, E Series, Pedi-padz, Real CPR Help, R Series, See-Thru CPR,
SurePower, X Series en ZOLL zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, VS
978-421-9655
800-804-4356
www.zoll.com
Ga voor adressen en faxnummers van
dochterondernemingen en andere
vestigingen over de hele wereld naar:
www.zoll.com/contacts.

