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A 10 legfontosabb érv, 
hogy miért a Lifepak 1000 AED-t (félautomata külső defibrillátort) válasszuk 

1. A hirtelen szívhalálhoz kapcsolható esetekhez szinte 100%-ban olyan mentőegység érkezik, amely 
Lifepak defibrillátorral van felszerelve. 

2. Szinte minden az életmentéssel közvetlenül foglalkozó intézmény többségében Lifepak 
defibrillátorokat használ Magyarországon. 

3. A piacon elérhető legnagyobb kijelzőn, a legjobb felbontású, egyedülállóan animált ikonok 
segítségével instruálja a felhasználót.  

4. Emellett magyar szöveges és hangüzenetek segítik a felhasználót. 
5. 360 Joule, a piacon elérhető legnagyobb leadható energia biztosítja a sikeres sokkleadás lehetőségét a 

páciensek legszélesebb körében. A 360 Joule energia a mellkasi ellenállás automatikus kompenzálása 
miatt a leginkább indokolt esetekben is garantált, nem szorítkozik az 50 Ohm referencia értékre (mint 
sok konkurens AED esetében). 

6. A némely konkurens AED-hez képest magasabb ár magas fokú megbízhatósággal párosul, a készülék 
fenntartási költsége sok konkurens készüléknél alacsonyabb. 

7. Az kihelyezett Lifepak 1000 defibrillátorok oktatása, felülvizsgálata megbízható módon történik, 
nincsen felügyelet alá nem vont készülék. 

8. Egy AED használati értékét a ritkán bekövetkező használatkori megbízható működés adja, ha ilyenkor a 
berendezés nem 100%-osan pontosan működik, a berendezésre fordított minden költség haszontalan. 
A Lifepak 1000 minden nap, minden bekapcsoláskor önteszttel, kijelzőkkel (állapot, 
töltöttség) garantálja a kifogástalan működést. 

9. A Lifepak 1000 AED folyamatosan hozzáigazítható a mindenkor változó újraélesztési protokollhoz. 
10. A Lifepak 1000 AED-n rögzített esetet elemzés céljából el lehet juttatni az OMSZ-nak, a közeljövőben 

megvalósuló IT fejlesztés keretében akár a kivonuló OMSZ egységnek a helyszínen is. Saját 
megjelenítő/archiváló PC alkalmazás is telepíthető. 

 
 
Közvetlenül az életmentéssel és állami intézményekkel kapcsolható Lifepak cégreferenciák: 

  
• Országos Mentőszolgálat: 150 manuális Lifepak (Lifepak 12/15), 400 Lifepak AED (Lifepak 500/1000), 

beszerzés éve: 1999-től folyamatosan  
• Légi mentők (OMSZ Kht.): Minden egységen manuális Lifepak (7 db Lifepak 12), beszerzés éve: 2006-

tól folyamatosan  
• Motoros Mentők (OMSZ alegység): Minden egységen manuális Lifepak (3 db Lifepak 12/15), beszerzés 

éve: 2007-től folyamatosan  
• Gyerekmentők (alapítványi egységek, OMSZ alegységek, OMSZ MOK egység): Minden egységen 

manuális Lifepak (5 db Lifepak 12/15), beszerzés éve: 2005-től folyamatosan  
• Vizi mentők: Minden egységen Lifepak AED (10 Lifepak 500/1000/CRPlus), beszerzés éve: 2002-től 

folyamatosan   
• MOL Százhalombatta: 1 db manuális Lifepak és 1db Lifepak AED (Lifepak12/500), beszerzés éve: 2005  
• Balaton fejlesztési Tanács: 21 városban 21 db Lifepak AED (Lifepak1000), beszerzés éve:  
• EON: Minden AED-vel rendelkező helyszínen Lifepak AED (5 db Lifepak 1000), beszerzés éve: 2009  
• AKA: Legutolsó AED beszerzésen 5 Lifepak AED létesítése,  beszerzés éve: 2009  
• HELP Point-ok (AMP Zrt http://www.help.hu/presentation/data/hun.html ), első magyar életmentési 

pontokat telepítő cég a privát szférában: Minden végponton Lifepak AED, végpontok között van: EÜM, 
Országos Rendörfőkapitányság, ÁNTSZ Székház), beszerzés éve: 2009   

• Parlament: 1 db Lifepak AED (Lifepak500), beszerzés éve: 2007  
• EÜM: 25 Olimpiai sportszakosztályon Lifepak AED (Lifepak 1000), beszerzés éve: 2009   

 


