
Przejmij kontrolę za pośrednictwem uniwersalnego, podłączonego 
programu do zarządzania defibrylatorami AED. 

Menedżer programu LIFELINKcentral™  
do zarządzania defibrylatorami AED

Gotowość jest bardzo istotna.



Menedżer programu LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami AED

*Tylko programy serwisowe Advantage, Premium i Track.

Defibrylatory AED są skuteczne.
Ale tylko wtedy, gdy są w stanie gotowości.
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) może zdarzyć się każdemu i wszędzie. Dlatego tak istotny jest 
publiczny dostęp do defibrylatorów. Zapewniają one obecność technologii ratującej życie tam, 
gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Nieustanne utrzymywanie systemu w stanie gotowości było 
jednak - dotychczas - czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu. 

Dzięki menedżerowi programu LIFELINKcentral zarządzanie defibrylatorami AED nigdy nie było 
łatwiejsze ani bardziej dokładne, niż jest to możliwe obecnie. Można mieć nie tylko pewność, 
że w przypadku konieczności aparaty AED będą w stanie gotowości do użycia, ale również 
zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wyeliminowaniu ręcznych sprawdzianów podłączonych 
urządzeń, a nawet możliwości sprawnego śledzenia statusu defibrylatorów niepodłączonych. 

Podłączone i w gotowości.
W przypadku defibrylatorów AED LIFEPAK CR2 - podłączonych do sieci Wi-Fi® 
lub komórkowej - Menedżer Programu LIFELINKcentral ułatwia automatyczne 
zarządzanie urządzeniami. Oprogramowanie w automatyczny sposób pobiera 
dane dotyczące lokalizacji, stanu baterii oraz inne informacje odnośnie gotowości 
urządzenia, co zapewnia możliwość łatwego zarządzania za pośrednictwem 
tablicy wskaźników* w trybie online— niezależnie od tego, czy użytkownik 
dysponuje jednym aparatem AED czy 100 - z jednej lokalizacji i bez względu na 
odległość. Menedżer programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami 
AED wysyła również powiadomienia alarmowe, informujące o wszelkich stanach 
negatywnie wpływających na gotowość urządzeń AED.

W przypadku każdego urządzenia LIFEPAK CR2 można: 
• Zdalnie monitorować informacje dotyczące gotowości
• Zlokalizować na mapie i wykryć zmiany lokalizacji
• Otrzymywać powiadomienia alarmowe dotyczące wszelkich sytuacji wpływających  

na gotowość, takie jak stan baterii
• Mieć wgląd w tablicę wskaźników z informacjami o stanie wszystkich podłączonych urządzeń AED*
• Otrzymywać za pośrednictwem sieci Wi-Fi powiadomienia o użyciu urządzenia
• Wysyłać automatycznie za pośrednictwem sieci Wi-Fi dane dotyczące zdarzenia NZK do znajdującej się w 

drodze ekipy ratunkowej
• Wysłać bezprzewodowo dane i raporty dotyczące zdarzenia do szpitala i personelu medycznego
• Otrzymywać powiadomienia w przypadku zbliżania się lub wygaśnięcia terminu ważności baterii  

lub elektrod

Kompletny system zarządzania.
Menedżer Programu LIFELINKcentral umożliwia zarządzanie wszystkimi defibrylatorami AED, również tymi, które 
nie są podłączone. Wystarczy ręcznie wprowadzić informacje o urządzeniu, a następnie regularnie aktualizować 
datę inspekcji. Użytkownik będzie dysponował pełną dokumentacją gotowości.  Będzie mógł również zaznaczyć 
informacje na mapie i utworzyć powiadomienia alertowe o planowanej wymianie baterii lub elektrod.* 



Plan dla każdego programu AED.
Podstawowa wersja Menadżera Programu LIFELINKcentral do zarządzania aparatami AED 
dołączona jest do każdego defibrylatora LIFEPAK CR2; z wielu względów zachęcamy jednak do 
zainwestowania w pełną wersję pakietu serwisowego. 

BASIC ADVANTAGE PREMIUM TRACK

OBSŁUGIWANE DEFIBRYLATORY AED

LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi®, Wi-Fi+3G X X X X

Niepodłączone urządzenia AED Physio-Control (wprowadzanie 
ręczne)

X X X

Wszystkie inne defibrylatory AED (wprowadzanie ręczne) X X X

DOSTĘPNE USŁUGI

Dostęp do portalu Ograniczony Pełny Pełny Pełny

Powiadomienia pocztą e-mail-Gotowość

LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G X X X X

Wszystkie inne defibrylatory AED, urządzenia specjalne (oparte 
na ręcznym wprowadzaniu danych)

X X X

Powiadomienia pocztą e-mail-Użycie

LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi X X X X

Wysyłanie powiadomień e-mail przez przedstawiciela ds. wsparcia 
klienta

X X

Wsparcie klienta

Obsługa klientów X X X X

Wyznaczony przedstawiciel ds. wsparcia klienta X X

Aktywny nadzór/kontakt telefoniczny, raporty z tablicy wskaźników 
i analiza porównawcza

X X

Usługi po zdarzeniu dla defibrylatorów AED Physio-Control

Raport podsumowujący po zdarzeniu X* X* X*

Sprawdzenie gotowości urządzeń X* X* X*

Bezpłatne uzupełnianie materiałów X X

Dodatkowa wartość dla defibrylatorów AED Physio-Control

Bezpłatne aktualizacje oprogramowania X X X X

Bezpłatne aktualizacje oprogramowania Premium X X

* Usługi bezprzewodowe dla LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G; dla wszystkich innych defibrylatorów AED Physio-Control za pośrednictwem 
zdalnej pomocy lub na miejscu, jeśli usługa jest dostępna na danym obszarze. 



Bądź zawsze przygotowany.
Wyobrażamy sobie przyszłość, w której lepsza technologia zapewnia 
osiągnięcie lepszych wyników—i więcej przypadków uratowanego 
życia. W obliczu wystąpienia zdarzenia NZK należy zapewnić swoim 
pracownikom, klientom, studentom i społeczności to, co najlepsze. 
Dlatego właśnie opracowaliśmy najprostszy i najbardziej uniwersalny z 
dostępnych na rynku system zarządzania urządzeniami AED. Menedżer 
programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED 
zapewnia automatyzację zarządzania podłączonymi aparatami LIFEPAK 
CR2, nadający się również do ręcznego zarządzania wszystkimi 
urządzeniami LIFEPAK i HeartSine AED. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnym 
przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzając stronę  
www.physio-control.com.

©2018 Physio-Control, Inc. LIFEPAK CR2 AED nie jest dostępny we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach dostępne są  
pakiety/plany serwisowe menedżera programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela  
firmy Physio-Control. Wszystkie zamieszczone tu nazwy są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. 
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Physio-Control jest obecnie częścią firmy Stryker.

Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Physio-Control lub na stronie www.physio-control.com

Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA 

Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy produktów Physio-Control, 
wówczas ten dystrybutor lub odsprzedawca będzie miał dostęp do konta menedżera programu LIFELINKcentral AED i może otrzymywać 
powiadomienia wyzwalane przez defibrylator LIFEPAK CR2. Należy pamiętać, że to ustawienie powiadamiania dystrybutora lub 
odsprzedawcy można wyłączyć w DOWOLNEJ chwili: jeżeli użytkownik chce je wyłączyć, należy zwrócić się do działu obsługi klienta 
Physio-Control z prośbą o zmianę ustawienia na samodzielne zarządzanie kontem bez wysyłania powiadomień do dystrybutora 
lub odsprzedawcy. 

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

Physio-Control  
Poland Sales Sp. z o.o.
Plac Joachima Lelewela 2
01-624 Warszawa
www.physio-control.com
Tel 22 56 91 210
Fax 22 896 14 45

Physio-Control Operations 
Netherlands B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008 
Fax +31 (0)43 3632001


