LIFEPAK 1000
®

Defibrillátor

Rugalmasan konfigurálható az
újraélesztési protokollnak megfelelően
Az újraélesztési igényeknek
megfelelően fejleszthető platform
A Medtronic által készített
defibrillátorok közül a legjobban tűri az
igénybevételt
A hagyományos minőség,
megbízhatóság és szerviz áll mögötte
Logikus, természetes kezelőfelület
nagy méretű, intuitív képernyővel
Az újra nem tölthető telep több mint
425 sokk leadására képes

A LIFEPAK 1000 defibrillátor a kapható leghatékonyabb alapvető életmentő eszköznek
(BLS) készült. Az egyedi beállítási lehetőségeivel alkalmazkodik a jelen és a jövő
protokolljaihoz. A rendkívül rugalmas cprMAX™ technológia kínálja a ma (2005. július)
rendelkezésre álló legtöbb konfigurációs lehetőséget a beteg és a CPR protokoll igényeinek
kielégítésére. A jövőbeni betegközpontú fejlesztések segítenek biztosítani a legmodernebb
ellátást. Az 1000-es modell a Medtronic által készített defibrillátorok közül a legjobban tűri
az igénybevételt, a minősítése IP55. Az ADAPTIV™ bifázisú technológia energiatartománya
360 joule-ig terjed.
A nagy képernyőn a grafika és a szöveg tiszta és távolról is könnyen olvasható. A
folyadékkristályos kijelzőn grafika és EKG-görbe is megjelenhet. A manuális defibrillálás
opcióval a vezérlés átvehető.
A LIFEPAK 1000 defibrillátor fejlett akkumulátorrendszere több energiát biztosít a
betegek számára. A jól látható és hozzáférhető töltöttségjelző segítségével egy gyors
gombnyomással tájékozódhat a telep állapotáról. A telep közvetlen kommunikációs
kapcsolatban áll a készülékkel, így a telep állapota mindig ismert Ön előtt.
Az 1000-es modell a teljes ellátási spektrumban, a vészhelyzet helyszínétől a kórházig,
kompatibilis a Medtronic más termékeivel és szolgáltatásaival, beleértve az adatletöltést is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK I LIFEPAK 1000 defibrillátor
DEFIBRILLÁTOR
Minden jellemző 20 °C-os külső hőmérsékletre
vonatkozik, néhány jelzett eset kivételével.
Életfunkciós görbe: Bifázisos csonka exponenciális,
a beteg mellkasi impedanciájának feszültség- és
időtartam-kompenzálásával*
Energiasorozat: Felhasználó által beállítható,
150 joule és 360 joule között. A leadott energia
alapbeállításai 200, 300 és 360 joule. Ezt követően
minden ütés 360 joule.
Töltésidő: Új, újra nem tölthető teleppel; 200 joule 7
másodpercnél hamarabb (360 joule 12 másodpercnél
hamarabb)
Háromvezetékes (II-es elvezetés) monitorizálás:
(az EKG-kijelzés opció megvásárlásakor)
Háromvezetékes (II-es elvezetés) monitorizáló kábel
és LIFE-PATCH elektródák beszerzése szükséges
Készülékbe telepített szoftver: Helyszínen frissíthető
Csecsemő/gyermek csökkentett energiájú
defibrilláló elektródák: A kiválasztott energiát
negyedére csökkenti. Kizárólag 8 évnél fiatalabb vagy
25 kg alatti testsúlyú gyermekeknél használható.
Biztonsági minősítés: Belső áramellátású készülék
IEC 60601-1
Elektromos védelem: A bemenet a magas
feszültségű defibrillátorimpulzusoktól védett az
IEC 60601 szabvány szerint.
®

*A feszültségkompenzáció csak addig a feszültségig terjed, ami
360 joule 50 ohm ellenálláson történő levezetését eredményezi.

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI
Üzemmódok:
• AED – Lehetővé teszi a használatot képzetlen
felhasználók számára
• Manuális – Használat képzett felhasználók számára
• EKG – EKG-kijelzés háromvezetékes EKG-kábellel
• Beállítás – Lehetővé teszi a felhasználó számára a
készülék konfigurálását
• Adatátvitel – Lehetővé teszi a felhasználó számára
a betegadatok továbbítását
• Önteszt – Napi automatikus hardver- és
szoftverellenőrzést végez
Vezérlők: Be/Ki, Sokk, Menü, Két (2) konfigurálható
gyorsbillentyű
Felhasználó által meghatározott opciók:
• Készülék azonosítója – Egyedi azonosítót rendel a
készülékhez
• Energiasorozat – A felhasználó által beállítható 150
és 360 joule között
• Rugalmas energia – Csak akkor növel, ha kisebb
energián nem járt eredménnyel
• Automatikus értékelés – A felhasználó beállíthatja,
hogy a készülék automatikusan végezze az
értékelést, az első ütés után végezzen automatikus
értékelést, vagy felszólítsa a felhasználót az
Analizálás gomb megnyomására az értékelés előtt
• CPR idő (sokk után vagy “sokk nem indokolt”
döntést követően) – Felhasználó által beállítható
- 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 másodperc
• Készülék dátum/idő

• Hangüzenet hangereje – Lehetővé teszi a
felhasználónak a hangszóró hangerejének beállítását
• EKG-kijelző (megvásárolt opció esetén) – Ki- és
bekapcsolja a kijelzőt az AED üzemmódhoz
• Mozgás észlelése – A felhasználó által beállítva Be/
Ki (alapbeállítás Ki)
• Szervizfigyelmeztetés – Hangjelzés, ha a
készüléket szervizelni kell. Beállítható: Be/Ki.
• Kézi hozzáférés (megvásárolt EKG-kijelző opció
esetén) – Az EKG-kijelzéssel konfigurált készülékek
beállíthatók úgy, hogy a felhasználó elindíthassa a
feltöltést és ütést adhasson le a analizálás nélkül
cprMAX technológia beállításai:
• Kezdő CPR – A felhasználó által meghatározott
CPR az első értékelést követően, függetlenül annak
eredményétől. Beállítható KI, 15, 30, 45, 60, 90, 120
és 180 másodpercre
• Sokk előtti CPR – Lehetővé teszi a CPR-t a
készülék töltése közben.
• Ellenőrző analízis – Ellenőrzi a sokkolható ritmus
meglétét a Kezdő CPR vagy a Sokk előtti CPR
periódusok végén, a “Nyomja meg a Sokk gombot”
utasítás kiadása előtt.
• Sokksorozat – (BE/KI) Kikapcsolt állapotban
minden sokk után lehetővé teszi CPR végzését
• Pulzus ellenőrzése – (BE/KI) megszünteti a sokk
leadása utáni “Ellenőrizze a pulzust” utasítást.
KIJELZŐ
A háttérvilágítással rendelkező folyadékkristályos
kijelző mutatja a leadott ütések számát, az eltelt időt,
a szívritmushoz és az opcionális EKG-hez kapcsolódó
feliratokat és grafikákat
Méret: 120 mm x 89 mm
Frekvenciaválasz: 0,55 Hz és 21 Hz között (-3 dB),
névleges érték
EKG opció:
• Görbe haladási sebessége – 25 mm/s EKG-nél,
névleges érték
• Görbe megjelenítési ideje – Minimum 4 másodperc
• Görbe amplitúdója – 1 cm/mV, névleges érték
• Szívfrekvencia – Digitális kijelzés 20 és 300
szívverés/perc között, a kijelzőn “---” látható, ha a
szívfrekvencia 20/perc alatt van, szív szimbólum
villog minden QRS-észlelésnél
Az EKG-adatokat az elülső-oldalsó vagy elülső-hátsó
elhelyezésű felnőtt és csecsemő/gyermek méretű
elektródák veszik fel.
Az EKG-figyelés háromvezetékes kábellel (II-es
elvezetés) végezhető.
HASZNÁLATI KÖRNYEZET
Egy órás üzemi hőmérséklet (szobahőmérsékletről
szélső értékre, egy óra alatt): -20 – 60 °C
Üzemi hőmérséklet: 0 – 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -30 – 60 °C teleppel és
elektródákkal (legfeljebb 7 napig)
Légköri nyomás: 575 hPa és 1060 hPa között
(4572 és -382 méter között)
Relatív páratartalom:5 – 95% (nem kicsapódó)
Ellenállás pornak/víznek: IP55 behelyezett teleppel

és REDI-PAK™ elektródákkal (IEC 60529/EN 60529)
Lökés: 15 g, 1000 lökés (IEC 600-68-2-29)
Sokk: 40 g csúcs, 15 - 23 ms, 45 Hz keresztezési
frekvencia
Ejtés: Ejtés 1 méterről minden sarokra, élre és felületre
(MIL-STD-810F, 516.5, IV. folyamat)
Rezgés: Véletlenszerű rezgési teszt - MIL-STD-810F,
514.5 módszer, 20. kategória; Közúti jármű 3,15 g rms
tengelyenként 1 óra
EMI:
• Sugárzott - IEC 60601-2-4, IEC60601-1-2, CISPR
11 B osztály, 1. csoport
• Védettség - IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-2; IEC
61000-4-2 (4. szint), IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6,
IEC 61000-4-8
ESEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ
Memóriakapacitás: Két beteg tárolása. Minimum
40 percnyi EKG az éppen kezelt betegnél. Az előző
betegről összegzett adatok.
Jelentéstípusok: Folyamatos EKG, összefoglalás
(fontos újraélesztési események és kapcsolódó
EKG-görbék), eseménynapló-jelentés (a kezelő és
a készülék tevékenységét mutató, időjellel ellátott
bejegyzések), tesztnapló-jelentés (jelentés az
öntesztről)
Kapacitás: Legalább 100 időjellel ellátott
eseménynapló bejegyzés
Adatok megtekintése: CODE-STAT programcsomag
6.0-ás verziója, DATA TRANSFER Express 2.0-ás
verziója
Kommunikáció: Infravörös adatátvitel személyi
számítógépre
TELEPFESZÜLTSÉG ÉS KÉSZENLÉT KIJELZÉSE
Megjegyzés: A telep kezelésével kapcsolatos
tudnivalókat lásd a használati utasításban
Elsődleges telep (nem újratölthető telep
állapotjelzővel):
• Típus – Lítium-mangán-dioxid (Li/MnO2),
12,0V, 6,2 amper/óra
• Kapacitás – Tipikusan 440 darab 200 joule energiájú
ütés vagy 1030 perc üzemidő új telep esetén
(370 db 200 joule energiájú ütés vagy 900 perc
üzemidő 0 °C-on)
• Tömeg – 0,45 kg
• Eltarthatóság – A telep 5 éves, 20 °C – 30 °C-on
történő tárolása után a készülék 48 hónap készenléti
időt biztosít.
• Készenléti idő (csak napi teszteket feltételezve)
– Egy új telep 5 évig látja el a készüléket árammal
• Alacsony telepfeszültség jelzése – Legalább
30 ütés vagy 75 perc üzemidő marad az alacsony
telepfeszültség első jelzése után
FIZIKAI JELLEMZŐK
Magasság: 8,7 cm
Szélesség: 23,4 cm
Hosszúság: 27,7 cm
Tömeg: 3,2 kg egy készlet REDI-PAK elektródával és
egy újra nem tölthető teleppel

További információért hívja a Medtronicot a 1.800.442.1142 telefonszámon, vagy látogassa meg a www.medtronic-ers.com weboldalt
Medtronic Emergency Response
Systems
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 Amerikai
Egyesült Államok
Tel.: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
www.medtronic-ers.com

Kanada
Mississauga, Ontario
Tel.: 905.826.6020
Fax: 905.826.6620

Ausztria
Bécs, Ausztria
Tel.: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1.240.44.600

Skandinávia
Järfälla, Svédország
Tel.: 46.8.52.22.00.00
Fax: 46.8.52.22.00.50

Magyarország
Budapest, Magyarország
Tel.: 36.1.889.0600
Fax: 36.1.889.0699

Dél-Afrika
Bedfordview, Dél-Afrika
Tel.: 27.11.677.4800
Fax: 27.11.616.1104

Egyesült Királyság, Írország
Watford, Nagy-Britannia
Tel.: 44.1923.212.213
Fax: 44.1923.241.004

Olaszország
Milánó, Olaszország
Tel.: 39.02.24137.1
Fax: 39.02.24138.1

Ázsia/Csendes-óceán
Christchurch, Új-Zéland
Tel.: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374

Lengyelország
Varsó, Lengyelország
Tel.: 48.22.465.69.00
Fax: 48.22.465.69.17

Japán
Kawasaki, Kanagawa, Japán
Tel.: 81.44.540.6502
Fax: 81.44.540.6170

Európa
Tolochenaz, Svájc
Tel.: 41.21.802.7000
Fax: 41.21.802.7900

Franciaország
Boulogne-Billancourt,
Franciaország
Tel.: 33.1.55.38.1700
Fax: 33.1.55.38.1800

Hollandia
Heerlen, Hollandia
Tel.: 31.45.566.8000
Fax: 31.45.566.8668

Latin-Amerika és karibi térség
Miami, Florida, Egyesült Államok
Tel.: 305.500.9328
Fax: 786.709.4244

Cseh Köztársaság
Prága, Cseh Köztársaság
Tel.: 420.2.2017.2277
Fax: 420.2.2056.1617

Ausztrália
Sydney, Ausztrália
Tel.: 61.2.9879.5999
Fax: 61.2.9879.5100

Spanyolország
Madrid, Spanyolország
Tel.: 34.91.625.04.00
Fax: 34.91.650.74.10

Közel-Kelet
Bejrút, Libanon
Tel.: 961.1.370.670
Fax: 961.1.364.164

Kínai Népköztársaság
Sanghaj, Kína
Tel.: 86.21.50800998
Fax: 86.21.50800978

Izrael
Even-Yehuda, Izrael
Tel.: 972.9.891.2223
Fax: 972.9.891.9330

Svájc
Tolochenaz, Svájc
Tel.: 41.21.803.8000
Fax: 41.21.803.8099

Németország
Dusseldorf, Németország
Tel.: 49.211.529.30
Fax: 49.211.529.31.00
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