DEFIGARD 4000
Kraften att rädda liv!
Med DEFIGARD 4000 blir defibrillering så enkelt det kan bli!
Enkelt handhavande med en enda funktionsratt för alla
huvudfunktioner.
Val av defibrilleringsenergi i manuellt läge, pacemakerinställningar.
AED.DEFIGARD 4000 är en 200 joules bifasisk defibrillator
med Schillers MULTIPULSE BIOWAVE® teknologi.
Valbara energinivåer: 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150
och 200 joule. En klar och tydlig 5.8º display med bra
visibilitet i alla förhållanden, och som kan visa EKG och
SpO2-kurvor samt siffervärden. Allt detta i en 5 kg apparat.
Denna användarvänlighet, kombinerat med en snygg
design, behändig storlek och svårslagen prisvärdhet,
gör DEFIGARD 4000 till den perfekta apparaten för
alla akutsituationer och mycket mer:
Manuell defibrillering, AED, pacemaker, EKG, SpO2,
3-kanals printer, GSM dataöverföring.
USB interface för dataöverföring från det interna minnet och
för mjukvaruuppdateringar.
Tekniska data DEFIGARD 4000:
Defibrillator:
- Defibrilleringens vågform: Pulsad bifasisk – MULTIPULSE BIOWAVE®
- Defibrillering genom paddlar eller klisterelektroder
- Energiinställningar: 2 till 200 J
- AED mode med elektroder; igenkänning av barnelektroder och automatisk energianpassning
Pacemaker (option):
- Mode: FIX, DEMAND, OVERDRIVE
- Samma elektroder som för defibrillering används
EKG:
- Patientkabel med 3 eller 4 avledningar(option)
- Avledningar: I, II, III, aVR, aVL, aVF (beroende på kabel)
SpO2 (option):
- Masimo eller Nellcor
- PÅ/AV automatiskt genom igenkänning av kabeln
Alarm:
- Systemalarm: Monitor, defibrillator, batteribyte, printer och minne
- Fysiologiska larm: EKG, SpO2, Tekniska larm: Alla parametrar
Printer (option):
- 3-kanals termoprinter, Z-vikt papper, bredd 72 mm
- Utskriftshastighet: 25 mm/s , Automatisk eller manuell
Utskrift:
Kurvor, mätdata, datum och tid, alarm
Minne:

Standardutrustning/optioner:
DEFIGARD 4000 med: Paddlar Elektroder
Display
x
x
Alarm
x
x
Power: nät + batteri
x
x
Manuell defibrillering
x
3-avlednings EKG-kabel x
x
Printer
o
o
AED mode
o
SpO2
o
o
4-avlednings patientkabel o
o
Pacemaker
o
Modem
o
o
X = Standard
O = Option

Internt minne för lagring av 80 minuter EKG, 80 minuter ljudupptagning av händelsen
(röst) och 500 händelser (längd, antal defibrilleringar, datum och tidpunkt)
Kommunikation (option):
Internt modem för att skicka AED data eller en EKG-avledning och övervakningsvärden
Strömkälla:
- Elnät: 100–240 V, 50/60 Hz , Batteri: Bly-syra , Drifttid: 3 tim. 30 min. Laddningtid: 16 tim (80 %)
- Kontroll av batterinivå: Laddningsindikation på skärmen
Fysiska data: Mått (h x b x dj): 270 x 310 x 160 mm, vikt: 5.3 kg med alla optioner, batteri och paddlar
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