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O R Series pode
ser adquirido
em diversas
configurações
As opções incluem um conjunto
de diferentes eléctrodos de
reanimação OneStepTM para
dar resposta às necessidades
individuais de departamento
e protocolo, o sistema de bateria
SurePowerTM para conferir um
valor e uma eficiência únicos
à gestão da bateria e produtos
de formação e sensores
exclusivos que possibilitam
uma aprendizagem mais
fácil e abrangente.

Eléctrodos de
reanimação OneStep

Eléctrodos de reanimação
OneStep
Os eléctrodos OneStep definem um novo padrão
de velocidade de desfibrilação, estimulação
e CPR help. O Speed Pack, o armazenamento
integrado e o conector Code-Ready® ajudam
a assegurar uma preparação rápida e simples.
Eléctrodos OneStep
Complete
N.º de peça 8900-0214-01
Eléctrodo de
estimulação OneStep
N.º de peça 8900-0212-01
Eléctrodo OneStep CPR
N.º de peça 8900-0213-01

Eléctrodo OneStep Pediatric
N.º de peça 8900-0215-40
Eléctrodo OneStep Basic
N.º de peça 8900-0211-01

Estação de carregamento
de baterias SurePower
N.º de peça 8050-0030-01

N.º de peça 8700-0512-01
(Versão rápida)

Conjunto de pás externas
de ápice/esterno com
eléctrodos pediátricos
incorporados R Series
N.º de peça 8000-1010-01

Cabo e eléctrodo de
formação OneStep
N.º de peça 8900-0180
Inclui um cabo de formação
com sensor de RCP e conector
em Y para conexão do simulador, e um par de eléctrodos
de formação de substituição
OneStep CPR A/P.

Inclui 8 pares (eléctrodo
Anterior e Posterior) de
eléctrodos de substituição
de formação OneStep.

Cabo de estimulação
OneStep (suporta Real CPR
Help e estimulação OneStep)
N.º de peça 8009-0750

Para obter os endereços e números
de fax de subsidiárias, assim como
de outros locais globais, visite
www.zoll.com/contacts.

Software SurePower
Manager
N.º de peça 8700-0511-01
(Versão de manutenção)

Os cabos e eléctrodos de formação OneStep ajudam
a formar a equipa de uma maneira abrangente
e orientada para cada situação.

Cabo OneStep CPR
®
(suporta Real CPR Help )
N.º de peça 8009-0749

ZOLL Medical Corporation
Escritórios globais
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

Conjunto de baterias de
iões de lítio recarregáveis
SurePower
N.º de peça 8019-0535-01

Pás externas e internas

Simulador See-Thru CPR®`
N.º de Peça 8009-0751-01
Formação online R Series
N.º de peça 8700-0890-01
Manual e DVD R Series
“Train the Trainer”
N.º de peça 9650-0891-01
Kit de formação
N.º de peça 8700-0893-01
Inclui manequim, simulador,
cabo e eléctrodos de formação
OneStep, manual e DVD de
formação.

Cabos

ADVANCING
R E S U S C I T A T I O N.
T O D A Y®.

O sistema de bateria SurePower, suplementado
pelo software SurePower Manager, a estação
de carregamento e os conjuntos de baterias
SurePower – com ciclos mais longos e indicadores
de tempo de execução – faculta informações que
ajudam a compreender as necessidades de bateria
do desfibrilador. A gestão de bateria deste sistema
é inigualável.

Produtos de formação

Eléctrodos de formação de
substituição OneStep
N.º de peça 8900-0185
Sistema de
bateria SurePower

Eléctrodo OneStep CPR
para colocação de
baterias AA
N.º de peça 8900-0217-01

Sistema de bateria SurePower

Gestor de cabo OneStep
(inclui bolsa de rede e extensor
de cabo de alimentação)
N.º de peça 1119-0051-01

Cabo de paciente de
5 derivações com fios
de derivação integrados
N.º de peça 8000-1005-01
Cabo de paciente de
ECG de 3 derivações de
substituição, 3,6 metros
N.º de peça 8000-0025
Cabo de extensão de
alimentação, 30,5 cm
N.º de peça 8000-0730

Eléctrodos deEléctrodos de
reanimação OneStep
reanimação OneStep

Vários
Manual do utilizador
do R Series
N.º de peça 9650-0912-01

Placa WiFi Ambicon
WL 1100C-CF 802.11b
N.º de peça 9214-0203

Papel do aparelho
de registo
contínuo dobrável
de 80 mm, 20 embalagens,
N.º de peça 8000-0301

Cartão de dados Compact
Flash de 28 MB
(utilizar apenas com o R Series)
N.º de peça 9143-0001

Papel do aparelho
de registo
contínuo dobrável
de 80 mm, 10 embalagens,
N.º de peça 8000-0302
Conjunto de guia
de referência
rápida de 5
N.º de peça 9650-1001-01

Sistema de Sistema de
bateria SurePower
bateria SurePower

Saco de eléctrodos R Series
(para colocação do lado direito)
N.º de peça 8000-0963
Saco de transporte R Series
(para colocação do
lado esquerdo)
N.º de peça 8000-0964

Para uma lista completa de acessórios,
como eléctrodos, pás internas, etc., contacte
o representante de vendas da ZOLL mais próximo.
A D V A NAC D
I NV G
ANCING
R E S U S CRI ET SA UT ISOC N
I T. A T I O N .
T O D A Y ®T. O D A Y ® .
ZOLL Medical
ZOLL
Corporation
Medical Corporation
EscritóriosEscritórios
globais globais
269 Mill Road
269 Mill Road
Chelmsford,Chelmsford,
MA 01824 MA 01824
978-421-9655
978-421-9655
800-348-9011
800-348-9011

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
©2010 ZOLL Medical Corporation. Todos os direitos reservados. Advancing Resuscitation. Today., Code-Ready,
OneStep, Real CPR Help, R Series, See-Thru CPR, SurePower e ZOLL são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da ZOLL Medical Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Para obter os
Para
endereços
obter oseendereços
números e números
de fax de subsidiárias,
de fax de subsidiárias,
assim comoassim como
de outros locais
de outros
globais,
locais
visite
globais, visite
www.zoll.com/contacts.
www.zoll.com/contacts.

Impresso nos EUA 031102 9656-0204-18

19/04/11 5:56 PM

Sistema
Sistema
de bateria
de bateria
SurePower
SurePower

Produtos
Produtos
de formação
de formação

Pás externas
Pás externas
e internas
e internas

Os cabos Os
e eléctrodos
cabos e eléctrodos
de formação
de formação
OneStep ajudam
OneStep ajudam
Conjunto de
Conjunto
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de pás externas
Gel desfibrilador,
Gel desfibrilador,
12 tubos 12 tubos
de ápice/esterno
com
com
N.º de peça N.º
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de peça 8000-0053
a formar a equipa
formar de
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uma maneira
de uma abrangente
maneira abrangente de ápice/esterno
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Pegas2,5
internas,
cm
2,5 cm
incorporados
incorporados
R Series R Series

Pegas internas, 2,5 cm
N.º de peça 8011-0140-01

Conjunto de pás anterior
e posterior R Series
N.º de peça 8000-1020
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TM
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de peça 8900-0217-01 iões de lítioiões
recarregáveis
de lítio recarregáveis
Manager Manager
SurePower
SurePower
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para um
conferir um Eléctrodo de
Eléctrodo de
SurePowerSurePower
N.º de peça N.º
8700-0511-01
de peça 8700-0511-01
estimulação
OneStep OneStep Eléctrodo OneStep
EléctrodoPediatric
OneStep Pediatric
valor e uma
valor
eficiência
e uma eficiência
únicos únicos estimulação
N.º de peça N.º
8019-0535-01
de peça 8019-0535-01
(Versão de manutenção)
(Versão de manutenção)
N.º
de
peça
N.º
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N.º de peça N.º
8700-0512-01
de peça 8700-0512-01
Eléctrodo OneStep
EléctrodoCPR
OneStep CPR
Eléctrodo OneStep
EléctrodoBasic
OneStep BasicEstação deEstação
de
baterias
de
SurePower
baterias
SurePower
(Versão rápida)
(Versão rápida)
N.º
de
peça
N.º
8900-0213-01
de
peça
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N.º
de
peça
N.º
8900-0211-01
de
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8900-0211-01
exclusivos
exclusivos
que possibilitam
que possibilitam
N.º de peça N.º
8050-0030-01
de peça 8050-0030-01
uma aprendizagem
uma aprendizagem
mais
mais
fácil e abrangente.
fácil e abrangente.

Gel desfibrilador, 12 tubos
N.º de peça 8000-0053

Derivações de ECG
OneStep – AHA
(apenas 3 Derivações)
N.º de peça 8009-0762-01
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N.º de peça N.º
8011-0140-01
de peça 8011-0140-01
N.º de peça N.º
8000-1010-01
de peça 8000-1010-01
®`
Cabo e eléctrodo
Cabo e de
eléctrodo de Simulador Simulador
See-Thru CPR
See-Thru
CPR®`
formação OneStep
formação OneStep N.º de PeçaN.º
8009-0751-01
de Peça 8009-0751-01 Conjunto de
Conjunto
pás anterior
de pás anterior
N.º de peça N.º
8900-0180
de peça 8900-0180
e posterioreRposterior
Series R Series
Formação Formação
online R Series
online R Series
N.º de peça N.º
8000-1020
de peça 8000-1020
Inclui um cabo
Inclui
de um
formação
cabo de formação
N.º de peça N.º
8700-0890-01
de peça 8700-0890-01
com sensor com
de RCP
sensor
e conector
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em Y para
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Manual
R Series
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par deeeléctrodos
um par de eléctrodos
“Train the “Train
Trainer”
the Trainer”
de formaçãodedeformação
substituição
de substituição
N.º de peçaN.º
9650-0891-01
de peça 9650-0891-01 Manual doManual
utilizador
do utilizador Placa WiFiPlaca
Ambicon
WiFi Ambicon
OneStep CPR
OneStep
A/P. CPR A/P.
do R Seriesdo R Series
WL 1100C-CF
WL802.11b
1100C-CF 802.11b
Kit de formação
Kit de formação
9650-0912-01
de peça 9650-0912-01
N.º de peça N.º
9214-0203
de peça 9214-0203
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de de
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de peça 8700-0893-01 N.º de peça N.º
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substituição
OneStep OneStep
Inclui manequim,
Inclui manequim,
simulador, simulador,Papel do aparelho
Papel do aparelho Cartão de dados
CartãoCompact
de dados Compact
N.º de peçaN.º
8900-0185
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de registo de registo
N.º de peça N.º
8000-0963
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contínuo dobrável
contínuo dobrável
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®
®
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com fios com fios
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8009-0749
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de referência
de referência
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de peça 8000-1005-01
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Cabo de estimulação
Cabo de estimulação
N.º de peça N.º
9650-1001-01
de peça 9650-1001-01
OneStep (suporta
OneStep
Real
(suporta
CPR Real Cabo
CPR de paciente
Cabo dede
paciente de
Help e estimulação
Help e estimulação
OneStep) OneStep)
ECG de 3 derivações
ECG de 3 derivações
de
de
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8009-0750
de peça 8009-0750 substituição,
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3,6 metros 3,6 metros Para umaPara
lista uma
completa
lista completa
de acessórios,
de acessórios,
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8000-0025
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Gestor de cabo
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OneStep
de cabo OneStep
(inclui bolsa(inclui
de rede
bolsa
e extensor
de rede e extensor
Cabo de extensão
Cabo dede
extensão de o representante
o representante
de vendasdedavendas
ZOLL mais
da ZOLL
próximo.
mais próximo.
de cabo de alimentação)
de cabo de alimentação)alimentação,
alimentação,
30,5 cm 30,5 cm
N.º de peça N.º
1119-0051-01
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8000-0730
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de ECG de ECG
OneStep – OneStep
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8009-0762-01
de peça 8009-0762-01
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