VOOR BETERE OVERLEVINGSKANSEN VOOR
ELKE ROL IN DE MILITAIRE GEZONDHEIDSZORG

ONZE MISSIE

is uw missie ondersteunen
ZOLL is al ruim 25 jaar een betrouwbare partner voor het
leveren van technologie voor acute intensieve zorg voor de
strijdkrachten. Met trots beantwoordt ZOLL uw vertrouwen met
een ongeëvenaarde inzet voor diegenen die belast zijn met
de zorg voor anderen tijdens missies, of die nu operationeel
of humanitair zijn, naar rampgebieden of in vredestijd.
Dankzij het ongekende gebruiksgemak en de superieure
klinische technologie helpt ZOLL de overlevingskansen te
vergroten en de operationele efficiëntie te verbeteren. De
apparaten van ZOLL zijn dan ook de standaardkeuze voor
producten voor diverse strijdkrachten in de VS, de NAVO
en coalitiepartners van over de hele wereld.

ZOLL kan met trots melden dat wij de medische missies ondersteunen van
de USNS Mercy en de USNS Comfort, die worden ingezet bij internationale
rampen en voor het bieden van humanitaire hulp.

Wij van ZOLL zetten ons met overgave in om onze beloften waar te maken
en tegelijkertijd te helpen de kwaliteit van de klinische zorg, de patiëntervaring,
de operationele efficiëntie en de waarde van de zorg te verbeteren.

Zorgkwaliteit waar dan ook
Alle producten van ZOLL worden op grote schaal gebruikt in ziekenhuizen, ambulances en
traumahelikopters, in medische evacuatievoertuigen en -vliegtuigen, in medische veldposten,
op hospitaalschepen, in veldhospitalen en door speciale eenheden op vooruitgeschoven
posten. Behalve in militaire situaties wordt de toonaangevende technologie van ZOLL
voor reanimatie en acute intensieve zorg ook gebruikt voor het vergroten van de
overlevingskansen en het helpen van klinisch, ambulance- en brandweerpersoneel en nietprofessionele hulpverleners bij het bieden van levensreddende zorg op dagelijkse basis.

Militaire luchtwaardigheidsuitrusting
De betrokken ondersteuning van ZOLL aan militaire missies door middel van klinische,
technische en operationele training, wordt verzorgd door een toegewijd, deskundig team
met jarenlange ervaring op het gebied van klinische, biomedische en militaire training. ZOLL
heeft ervaring in het ontwerpen van militaire luchtwaardigheidsuitrusting, en werkt daarnaast
al geruime tijd samen met militaire organisaties om militaire oplossingen te ontwerpen
die specifiek voldoen aan de bestaande behoeften. De collaboratieve klantgedreven
technologische ontwikkeling is gefundeerd op ZOLLs kerncompetentie, die bestaat uit het
leveren van betrouwbare, bewezen technologieën om de klinische uitkomsten te verbeteren.

OPLOSSINGEN

voor iedere rol in elke omgeving
Bescherming gezondheid van
militairen
Het beschermen van de gezondheid van
uw manschappen is een van uw – en
onze – topprioriteiten. Uit de oplossingen
voor reanimatie die ZOLL biedt, blijkt
onze toewijding aan maximale militaire
gereedheid door de gezondheid van
militairen te helpen verbeteren, behouden
en herstellen.

ZOLL AED 3® BLS

ResQCPR®-systeem

•

AED Plus®

•

X Series®

•

AutoPulse®

Militair-civiele samenwerking
Betrouwbaarheid en gebruiksgemak
zijn cruciaal bij rampenbestrijdingsen humanitaire missies. ZOLL levert,
wanneer samenwerking tussen
militaire en civiele organisaties
essentieel is, zoals bij de inzet van
ambulances of traumahelikopters.

•

AED Pro®

•

Mobiele streaming

•

EMV+®

•

AutoPulse

•

330 Multifunction
AspiratorTM

•

Verzending van
gegevens/12afleidingen-ecg

Propaq MD®

330 Multifunction
Aspirator

Militaire hospitalen
Het leveren van hoogwaardige zorg,
zowel in het hospitaal als daarbuiten.
De oplossingen van ZOLL helpen militair
medisch personeel bij het verlenen
van levensreddende zorg tijdens ieder
aspect van de reanimatie: elektrisch,
reanimatie, beademing, verbeterde
perfusie en temperatuurmanagement. Na
de reanimatie bieden onze uitgebreide
softwareoplossingen ondersteuning voor
doorlopende kwaliteitsverbetering.

•

ZOLL AED 3 BLS

•

Z Vent

•

ResQPOD

•

AutoPulse

•

X Series

®

Thermogard XP

R Series®

Operationele en vredesmissies
Van Role 1 tot Role 4, de oplossingen
van ZOLL voor acute intensieve
zorg bieden steeds betrouwbare
patiëntenondersteuning gedurende het
levensreddende traject. Onze oplossingen
hebben zich in het veld bewezen voor
patiëntentransport en zijn gecertificeerd
voor gebruik in helikopters en vliegtuigen,
en spelen daarmee een sleutelrol bij
het bevorderen van internationale
interoperabiliteit zodat patiënten veilig
kunnen worden overgedragen, behandeld
en geëvacueerd voor definitieve zorg.

EMV+

Propaq M®

•

ResQGARD®

•

Telegeneeskunde

•

Power Infuser

•

•

Propaq MD®

330 Multifunction
Aspirator

•

SMEED

Propaq M
ZOLL's betrouwbare en bewezen monitor voor de vitale functies
is specifiek ontworpen voor de ruige omstandigheden bij
militaire en aeromedische operaties. Propaq M is robuust en
lichtgewicht en beschikt over:

Goedgekeurd voor gebruik tijdens alle
vluchtfasen aan boord van toestellen
van de Amerikaanse luchtmacht en het
Amerikaanse leger. Raadpleeg voor nadere
informatie de militaire certificatiedocumenten.

•

Best beschikbare technologieën voor monitoring en
diagnostiek voor BLS-, ALS- en traumapatiënten

•

Meerdere weergavestanden voor gebruik in fel
zonlicht of 's nachts

•

Batterijsysteem en oplader via de pc voor
gebruiksmogelijkheden wereldwijd op zee, op land
en in de lucht

•

Robuuste communicatiemogelijkheden voor flexibele
gegevensoverdracht en streaming

•

Optionele geïntegreerde printer

Propaq MD
De Propaq MD is een ultralichte, luchtwaardige monitor/
defibrillator met geavanceerde bewakingsfuncties. De Propaq
MD beschikt over de volgende ingebouwde bewezen
eigenschappen en functies van ZOLL:

Goedgekeurd voor gebruik tijdens alle
vluchtfasen aan boord van toestellen
van de Amerikaanse luchtmacht en het
Amerikaanse leger. Raadpleeg voor nadere
informatie de militaire certificatiedocumenten.

•

Technologie conform de richtlijnen van de ERC en de
AHA om de reanimatiekwaliteit te helpen verbeteren

•

RapidShock™-technologie van ZOLL waarmee de
duur van onderbrekingen kan worden beperkt;
volgens de richtlijnen van de ERC leidt dit tot hogere
overlevingskansen1

•

Bifasische defibrillatietechnologie met lage energie
en hoge stroomsterkte, voor handmatige en
halfautomatische defibrillatie

•

Akoestische en visuele feedback via
Real CPR Help®

•

See-Thru CPR®-technologie om hulpverleners te
helpen hoogwaardige reanimatie te geven,
met zo kort mogelijke onderbrekingen

EMV+ 731 Series
De EMV+® 731 Series is een robuuste, maar toch lichtgewicht,
draagbare ventilator waarop desgewenst een CBRN-filter
kan worden aangesloten. De EMV+ 731 Series is zodanig
ontworpen dat hij voldoet aan de normen voor militair vervoer,
beschikt over de luchtwaardigheidsverklaring Airworthiness
Release (AWR) van het Amerikaanse leger en is veilig voor
gebruik in militaire helikopters en vliegtuigen. Daarnaast
beschikt de EMV+ 731 Series over:

Goedgekeurd voor gebruik tijdens alle
vluchtfasen aan boord van toestellen
van de Amerikaanse luchtmacht en het
Amerikaanse leger. Raadpleeg voor nadere
informatie de militaire certificatiedocumenten.

•

standen voor AC, SIMV, CPAP en beademing
met twee drukniveaus— met regulering van
volume—en druk

•

een energiezuinig, geïntegreerd compressoren zuurstofsysteem met hoge stroomsnelheid

•

een ongekende batterijduur van maar liefst
10 uur en een voedingssysteem met meerdere
voedingsbronnen

•

een volledig reflectief lcd-scherm en mogelijkheden
voor de gebruiksstanden 'stil' en 'donker' voor
gebruik bij alle lichtniveaus

•

hoogtecompensatie van -2,000 tot 25,000
voet (-600 tot 7600 m)

330 Multifunction Aspirator
De 330 Multifunction Aspirator is een draagbaar, onafhankelijk
afzuigapparaat waarmee de suctie kan worden afgestemd op
de klinische procedure. Het biedt de mogelijkheid voor zowel
continue als intermitterende suctie en heeft daarnaast:

Goedgekeurd voor gebruik tijdens alle
vluchtfasen aan boord van toestellen
van de Amerikaanse luchtmacht en het
Amerikaanse leger. Raadpleeg voor nadere
informatie de militaire certificatiedocumenten.

•

een volledig reflectief lcd-scherm met mogelijkheden
voor de gebruiksstanden 'stil' en 'donker' voor
gebruik bij ieder lichtniveau

•

hoogtecompensatie en AWR- en
vliegveiligheidscertificatie van het Amerikaanse leger

AutoPulse-reanimatiesysteem
AutoPulse® is een mechanisch systeem voor thoraxcompressies
dat ontworpen is voor het leveren van hoogwaardige
automatische reanimatie aan mensen met een plotselinge
hartstilstand. Vergeleken met handmatige reanimatie:
•

helpt de AutoPulse de bloedtoevoer naar het hart
en de hersenen te verbeteren door de gehele
borstkas van de patiënt in te drukken

•

past de AutoPulse zich automatisch aan, aan de
grootte van de patiënt

•

zijn met de AutoPulse betere uitkomsten verkregen
in diverse klinisch onderzoeken2

•

is aangetoond dat de AutoPulse onderbrekingen
van de compressies tijdens transport met meer dan
85% vermindert.3

R Series
De R Series® monitor/defibrillator is een ziekenhuismonitor/defibrillator op batterijen met geavanceerde technologie om te
helpen voldoen aan de huidige richtlijnen voor het geven van
hoogwaardige reanimatie. De R Series beschikt over:
•

Een CPR Dashboard™ met Real CPR Help,
waarmee hulpverleners begeleid worden met
realtime akoestische en visuele feedback over
parameters voor de reanimatiekwaliteit.

•

OneStep™-elektroden waarmee de behandeling
sneller en eenvoudiger kan worden gegeven

•

Optioneel met pacing, SpO2, NIBP en EtCO2

•

Uniek algoritme en elektroden voor reanimatie
bij kinderen

•

Defibrillator Dashboard™-software voor soepel
apparatuurbeheer, het registreren van dagelijkse
zelftests en de zekerheid dat de defibrillator steeds
gebruiksklaar is

Thermogard XP-temperatuurreguleringssysteem
Met de Thermogard XP® (TGXP) bereiken patiënten snel en
nauwkeurig de doeltemperatuur.4,5 De TGXP biedt:
•

Superieure klinische efficiëntie voor het bereiken
en behouden van de doeltemperatuur, 100% van
de tijd.4-9

•

De mogelijkheid de behandeling individueel op de
patiënt af te stemmen, met diverse standaardtypen
centraalveneuze katheters

•

Ongeëvenaarde beheersing ongeacht
de doeltemperatuur

•

Koeling tot 36 °C of 33 °C

ZOLL AED 3 BLS
De ZOLL AED 3® BLS automatische externe defibrillator is
ontworpen voor professionele hulpverleners. Hij biedt:
•

intensieve ondersteuning bij reanimatie van
zowel volwassenen als kinderen met een
plotselinge hartstilstand

•

begeleiding voor hulpverleners voor het geven van
hoogwaardige reanimatie

•

één van de kortste tijden tot de schok, na
compressies, die op dit moment beschikbaar is

AED Pro
De AED Pro® automatische externe defibrillator is een draagbare
defibrillator met eenvoudige monitor voor monitoren van ECG's
met 3 afleidingen. Het apparaat beschikt over mogelijkheden
voor halfautomatische en handmatige defibrillatie en daarnaast:
•

Real CPR Help en See-Thru CPR om te zorgen dat
hoogwaardige reanimatie wordt gegeven

•

uitgebreide USB-opslag, zodat hulpverleners
gegevens onmiddellijk kunnen doorsturen zonder
dat ze daarvoor de plaats van het incident hoeven
te verlaten

AED Plus
De AED Plus® automatische externe defibrillator is voor nietprofessionele hulpverleners. De AED Plus maakt defibrillatie zo
eenvoudig mogelijk met de volgende functies:
•

het apparaat helpt hulpverleners de overleving bijna
te verdrievoudigen10

•

Real CPR Help en See-Thru CPR zorgen dat
hoogwaardige reanimatie wordt gegeven

•

volledig automatische optie

•

een gebruiksvriendelijk ontwerp van de defibrillatieelektrode voor snelle en nauwkeurige plaatsing

Power Infuser
De Power Infuser® is een draagbare elektronische
infuuspomp die specifiek is ontworpen voor de toediening
van intraveneuze vloeistoffen en bloed. De Power Infuser
werkt tot acht uur op zes AAA-batterijen en:
•

kan gebruikt worden met instelbare
stroomsnelheden van 0,2 tot 6 liter per uur

•

kan automatisch een bolus van 250 cc toedienen
in 2,5 minuten—zonder dat de infuuszak
omhoog of onder druk moet worden gehouden

•

beschikt over membranen in het patroon om lucht
uit de lijn te verwijderen

•

is geschikt voor gebruik met commercieel
verkrijgbare vloeistofverwarmers

ResQCPR-systeem
Het ResQCPR™-systeem is een aanvulling op
reanimatieapparatuur.
•

Het systeem bestaat uit twee synergetische
apparaten: de ResQPOD® ITD 16 en het
ResQPUMP® ACD-reanimatieapparaat.

•

Het is aangetoond dat deze twee samen zorgen
voor een hogere overleving na een hartstilstand

•

Uit een belangrijk klinisch onderzoek onder meer
dan 1600 patiënten bleek dat de overleving van
een hartstilstand zonder neurologische schade
met 53% toenam.11

ResQGARD ITD
Win tijd met de ResQPOD® ITD. Dit
impedantiedrempelapparaat van ZOLL verbetert op
een snelle, veilige en niet-invasieve manier de perfusie
bij spontaan ademende patiënten met hypotensie. De
ResQGARD ITD is eenvoudig te gebruiken voor:
•

het verhogen van de bloeddruk tijdens hypotensie
als gevolg van verschillende oorzaken,
waaronder vroege sepsis, trauma en hitteshock

•

het verhogen van de systolische en diastolische
bloeddruk

•

het verbeteren van de bloedtoevoer naar de
hersenen

•

het verlagen van de intracraniële druk

ONDERSTEUNING
om u te helpen slagen
ZOLL weet hoe belangrijk het is dat we op
tijd onze klanten in meer dan 140 landen
helpen met diensten van hoge kwaliteit. Het
personeel bij alle organisaties waarvandaan
wij ondersteuning bieden, bestaat uit
deskundige professionals die uitgebreide
training hebben gehad en begrijpen welke
rol ZOLL speelt bij de uitvoering van uw
missie. Wij blijven voortdurend ons bereik en
ons portfolio vergroten. Door onze strenge
programma’s voor kwaliteitscontrole en
naleving van de regelgeving heeft ons bedrijf
een uitstekende reputatie wat betreft het
ononderbroken aanleveren van producten.
Of u nu behoefte hebt aan klinische of
technische ondersteuning, technische training
of spoedondersteuning, wij staan ervoor dat
we de diensten en middelen leveren die u
nodig hebt om te slagen.

Implementatiediensten
Tijdens het overgangsproces is
een projectmanager van ZOLL uw
contactpersoon. De projectmanager is
verantwoordelijk voor de coördinatie van
diverse hulpbronnen van ZOLL voor de
uitvoering van uw specifieke projectplan, van
de montage van apparaten tot de opleiding
van uw hele team. Uw projectmanager
maakt allereerst samen met u een uitgebreid
implementatieplan. In dat plan worden
de stadia, werkzaamheden en middelen
beschreven die nodig zijn voor een
geslaagde, vlotte overgang.

Technische ondersteuning
ZOLL streeft ernaar in elke bediende markt
technische ondersteuning en diensten van
topklasse aan te bieden, via onze eigen
serviceafdelingen of via gecertificeerde
lokale agenten en servicepartners. Om een
certificaat te verkrijgen moeten partners
gekwalificeerd personeel in dienst nemen,
investeren in door ZOLL gespecificeerde
apparatuur en aantonen dat ze bekwaam
zijn in het oplossen van productspecifieke
problemen en in reparatieprotocollen. De
activiteiten van een servicepartner vormen
een onderdeel van het systeem van ZOLL
dat de kwaliteit van het bedrijf controleert.
Al onze technici hebben ruime ervaring
in technische en klinische toepassingen,
elektronica en proceskwaliteitscontrole.

DIGITALISERING EN
TELEGENEESKUNDE
Gebruik van digitale data
om uitkomsten te verbeteren
Bij militaire missies is continue zorg noodzakelijk,
en de mogelijkheid klinische gegevens tijdig te
verzamelen, verzenden en veilig uit te wisselen –
waar dan ook, wanneer dan ook, en onder alle
omstandigheden.
Onze missie bij ZOLL is het verbeteren van
klinische uitkomsten – niet alleen door het gebruik
van de allerbeste, klinisch bewezen technologie
maar ook door digitale patiënteninformatie en
casusgegevens binnen uw eigen beveiligde
militaire netwerk te beheren en te versturen.
Van het veld tot ziekenhuizen en nog meer,
zorgen de technologieën van ZOLL ervoor dat
digitale klinische gegevens en golfvormen vrijwel
onmiddellijk worden gestreamd voor de best
mogelijke algehele patiëntenzorg, door:
•

het zorgen voor situational awareness in
de ontvangende instelling, het verbeteren
van beslissingen omtrent vervoer en
triage tijdens medevac-missies

•

de arts in staat te stellen klinische
ondersteuning op afstand te raadplegen
tijdens langdurige zorgverlening in het
veld

•

gegevens veilig in real-time uit te
wisselen

Daarnaast kunnen meerdere patiënten in kritieke
toestand tegelijk worden bekeken via een
centrale monitor in een veldhospitaal of tijdens
aeromedisch transport. Alle gedigitaliseerde
patiëntgegevens kunnen worden geregistreerd
voor de documentatie bij de patiëntenzorg en
voor opname in systemen en registers van derden
en beoordeling achteraf.

De standaardkeuze voor NAVO-leden en coalitiepartners.
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