DEFIBRYLATOR AED PHILIPS HEARTSTART
FRX W WALIZCE OCHRONNEJ
Philips HeartStart FRx to jeden z najpopularniejszych
defibrylatorów AED na świecie, sprzedany w milionach
egzemplarzy. Wybierany jest ze względu na technologię,
skuteczność, prostotę obsługi i niezawodność. Philips jest
wynalazcą impulsu dwufazowego, złotego standardu
stosowanego już przez niemal wszystkich producentów.
Dedykowany zarówno laikom jak i jednostkom
ratowniczym.

Defibrylator AED Philips Heartstart FRx to jeden z najpopularniejszych defibrylatorów AED na świecie. Przedstawiamy fakty,
które przesądzają o sukcesie tego modelu:
Bateria
Bateria litowo manganowa do defibrylatorów AED Philips FRx pozwala na 200 wyładowań lub ciągłą pracę defibrylatora przez
okres 4 godzin w temperaturze 25°C. Gwarancja producencka oraz żywotność baterii wynosi 4 lata. Urządzenie przeprowadza
autotesty, a gotowość do pracy sygnalizuje migającą zieloną kontrolką.
Uniwersalne elektrody / tryb pediatryczny
Defibrylator AED Philips Heartstart FRx posiada uniwersalne elektrody, dzięki którym defibrylację można przeprowadzić
zarówno na osobach dorosłych jak i również na pacjentach pediatrycznych - funkcja dostępna po zastosowaniu klucza
pediatrycznego. Takie rozwiązanie znacznie wpływa na komfort użytkowania AED oraz na koszty eksploatacyjne urządzenia, gdyż
nie ma potrzeby kupowania osobnych elektrod dla osób dorosłych i pediatrycznych.
Prosty w obsłudze i szybki w działaniu
Defibrylator AED Philips Heartstart FRx jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Posiada szereg funkcji, które poprowadzą
użytkownika przez całą akcję ratowniczą. Funkcja Life Guidance wyświetli ikony i zacznie wydawać komunikaty głosowe
dotyczące liczby, częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej oraz momentu, w którym należy wykonać oddechy ratownicze.
Ponadto, jeśli w urządzeniu włączono tryb pediatryczny, wsparcie RKO zostanie dostosowane do resuscytacji osób małoletnich.
Komunikatom głosowym współtowarzyszą migające ikony oraz skrócone instrukcje, które sprawdzają się przede wszystkim w
głośnym otoczeniu. Natomiast opatentowana technologia szybkiej defibrylacji (Quick Shock) sprawia, że defibrylator umożliwia
przeprowadzenie
defibrylacji w ciągu zaledwie 8 sekund od momentu przerwania RKO.
Solidnie wykonany
Philips FRx został stworzony z myślą o użytkowaniu go w najbardziej nieprzyjaznych warunkach z jakimi mogą spotkać się
ratownicy podczas akcji ratowniczej. Niestraszne są jemu ekstremalne temperatury czy zakurzone i wilgotne środowisko.
Urządzenie posiada certyfikat IP55, czyli jest odporne na obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra. Jego
wytrzymałość uzupełnia specjalna walizka transportowo-ochronna z IP67 o podwyższonym stopniu trwałości, która stanowi
ciekawą alternatywę dla torby transportowej.
Gwarancja jakości

Kupujący otrzymuje wraz z defibrylatorem jedną z najdłuższych gwarancji producenckich dostępnych na rynku, której okres
wynosi aż 8 lat.
Tryb szkoleniowy
Defibrylatory marki Philips mają unikalną funkcję trybu szkoleniowego, która jest bardzo przydatna w celach dydaktycznych.
Poprzez zastosowanie zestawu szkoleniowego składającego się z maty szkoleniowej i elektrod szkoleniowych, można prowadzić
zajęcia bez konieczności kupowania osobnego trenażera. Philips FRx posiada aż osiem różnych scenariuszy szkoleniowych, które
urozmaicą zajęcia z pierwszej pomocy.
W skład oferowanego zestawu wchodzi:
defibrylator Philips Heartstart FRx,
walizka ochronną IP67,
4-letnia bateria litowo-manganowa,
elektrody SMART II z 2-letnim okresem trwałości,
instrukcja obsługi,
8 lat gwarancji.
Sprawdź nasze pozostałe defibrylatory i akcesoria
Odwiedź nas na Facebooku.

