Lepsza opieka medyczna
dzięki maksymalnej elastyczności
Monitor/defibrylator LIFEPAK® 15

Wszechstronność. Intuicyjność.
Imponujące działanie.
Przejmij kontrolę nad opieką pacjenta dzięki wysoce adaptowalnemu urządzeniu do reagowania w nagłych wypadkach,
które może być stosowane w każdym obszarze szpitala. Łatwy w użyciu i niezawodny monitor/defibrylator dostosowuje
się do sytuacji, w których zagrożone jest ludzkie życie, dostarczając natychmiastowych informacji pozwalających
na podjęcie szybkiej reakcji. Odkryj w pełni funkcjonalne rozwiązanie w zakresie monitorowania z zastosowaniem
narastającej dawki energii do wartości 360 J, zaawansowanemu RKO i zwiększoną przejrzystością, która ułatwi Twoją
pracę i poprawi wyniki leczenia pacjentów.

Uniwersalność

• Idealne rozwiązanie w każdym miejscu szpitala – od wózków resuscytacyjnych po obszary zaawansowanego
monitorowania
• Standaryzacja sprzętu i usprawnienie szkoleń personelu

• Dostosowanie do protokołów i potrzeb opieki na różnych oddziałach dzięki wysoce konfigurowalnym opcjom

Łatwa obsługa

• Jeden przycisk, jedno zadanie — możliwość szybkiego rozpoczęcia terapii przez każdego z członków personelu
medycznego
• Pewność reakcji dzięki łatwemu dostępowi do prostej w użyciu klawiatury

• Dostęp do danych RKO w celu efektywnej analizy po zdarzeniu z użyciem standardowych elektrod defibrylacyjnych

Moc

• Terapia pacjentów mniej podatnych na defibrylację z zastosowaniem narastającej dawki energii do wartości 360 J
• Poprawa jakości resuscytacji za sprawą fizjologicznych informacji zwrotnych z wykorzystaniem trendu EtCO2

• Przyspieszenie reakcji zespołu medycznego dzięki prostemu przekazaniu odczytu 12‑odprowadzeniowego EKG i
transmisji raportów do innych placówek lub oddziałów

Niezawodność

• Najwyższy wskaźnik zadowolenia użytkowników we wszystkich poszczególnych kategoriach (MD Buyline, III kwartał
2019 r.)1
• Śledzenie gotowości urządzeń dzięki wirtualnemu monitorowaniu i automatycznym alertom o zmianach statusu
• Niestandardowe plany serwisowania i szkolenia z zakresu biomedycyny u klienta

Maksymalna elastyczność
od pierwszego spojrzenia
Łatwa identyfikacja
pacjentów ze STEMI dzięki
monitorowaniu uniesienia
odcinka ST oraz transmisji
12-odprowadzeniowego
EKG przez system
LIFENET®

Podwójny, trwały akumulator
litowo-jonowy pozwalający na
monitorowanie pacjenta przez
sześć godzin — dodatkowa opcja
zasilania sieciowego

Trwały, pochłaniający
wstrząsy uchwyt i
dwuwarstwowy ekran
odporny na upadek z łóżka
lub podczas transportu

Utrzymanie stałych
parametrów kompresji
bez potrzeby korzystania
z zewnętrznego osprzętu
lub drogich podkładek
dzięki przejrzystemu
metronomowi RKO
Duży ekran o wysokiej
rozdzielczości zapewniający
maksymalną widoczność
oraz wyposażony w trzeci
kanał do monitorowania
krzywych

Łatwe gromadzenie
danych o pacjencie i
efektywności RKO w celu
dokładnej dokumentacji
i szybkiej analizy za
pomocą oprogramowania
do analizy danych
CODE-STAT™
Zmniejszenie zapotrzebowania
na dodatkowe urządzenia
monitorujące dzięki
opcjom zaawansowanego
monitorowania, w tym
NIBP, EtCO2, SpO2, CO, Met,
12-odprowadzeniowego EKG,
temperatury oraz inwazyjnego
pomiaru ciśnienia

Pomoc w wykrywaniu powrotu
spontanicznego krążenia (ROSC) oraz
kontrola jakości RKO z wykorzystaniem
zakresów skali krzywej EtCO2,
w tym wartości dolnego zakresu
(0–20 mmHg) według wytycznych rady
ERC, z wykorzystaniem technologii
Microstream™ zintegrowanego
monitorowania EtCO2 firmy Medtronic
Drukarka 100 mm oferuje
wyraźne wydruki krzywych i
podsumowania danych pacjenta

Wzmocnione złącze
przewodów dające pewność
bezpiecznej i efektywnej
terapii

Zaufana marka
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Przypisy
1. MD Buyline. Monitor/Defibrillator User Satisfaction Ratings. III kwartał 2019 r. https://www.tractmanager.com/

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Stryker lub odwiedzić
stronę internetową firmy Stryker: strykeremergencycare.com

Emergency Care
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego
produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad
medycznych i zaleca przeszkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker
personel medyczny musi zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą pełne informacje dotyczące wskazań do stosowania, przeciwwskazań,
ostrzeżeń, przestróg oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach ze względu na
obowiązujące na nich przepisy prawa i/lub praktyki medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danej lokalizacji
należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przedstawiony produkt posiada
oznakowanie CE zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i dyrektywami UE.
Firma Stryker lub jej podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź
usługowych: CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli albo dysponentów.
Brak nazwy produktu, funkcji, usługi bądź logo na tej liście nie stanowi zrzeczenia się praw dotyczących znaku towarowego lub praw własności
intelektualnej firmy Stryker dotyczących tej nazwy lub logo.
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