Hur den fungerar ….
Zoll AED Plus har ett par elektroder och en inbyggd sensor som känner av och mäter djupet på dina
kompressioner. När du utför kompressionerna får du meddelande från hjärtstartaren om som
bekräftar att du gör rätt. Om inte får du återkoppling både via röst och text som exempelvis ”tryck
hårdare” eller ”tryck snabbare”. Zoll AED Plus har också en metronomfunktion för att avgöra om du
håller rätt takt i dina kompressioner; det vill säga omkring 100 kompressioner per minut.
Räddningsinsatsen vid hjärtstopp måste göras på rätt sätt och du måste även agera snabbt i akuta
lägen för att kunna rädda liv. Zoll AED Plus hjälper dig i svåra lägen genom att guida dig genom hela
processen.
Fungerar för alla åldrar. Denna hjärtstartare kan användas både på vuxna och på barn. Behöver du
kunna använda AED Plus även till barn under 8 år kan du köpa till särskilda barnelektroder. När dessa
är anslutna till maskinen känner den själv av om den används på ett barn eller en vuxen och
anpassar då EKG-analysen samt defibrilleringsenerginivåerna. På så sätt blir AED Plus säker att
använda till både ung som gammal.
Låg driftkostnad. Både batteri och elektroder har lång hållbarhet vilket innebär att driftkostnaderna
för denna hjärtstartare är låga. Elektroderna behöver bara bytas vart femte år och produkten drivs
av tio 123A litiumbatterier som du kan köpa i vanliga livsmedelsaffärer när de behöver bytas. Zoll
AED Plus gör självkontroller för att kontrollera att den fungerar som den ska och att batterierna
håller. Skulle något vara fel får du ett meddelande av maskinen som börjar att pipa. Den kan dock
användas även vid låg effekt på batterierna och har också då förmåga att ge flera strömstötar. Skulle
du behöva byta elektroderna är det lika enkelt som att byta batterier och det görs med fördel
samtidigt. Du kan placera hjärtstartaren i både dammiga och blöta miljöer utan att den tar skada
vilket gör den lätt att ha nära till hands om behov skulle uppstå. Den har fått en IP-klassificering på
IP55 som betyder att den förutom “hårda” miljöer även tål ett fall på en meter.
Zoll AED Plus är ett utmärkt alternativ för dig som söker en hjärtstartare till din arbetsplats.
ZOLL AED+ elektroder har bland den längsta hållbarheten på elektroder och batterier, båda håller i
fem år.
Med sju års garanti är ZOLL AED+ en hjärtstartare att lita på.

