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Zapewnij bezpieczeństwo swojemu personelowi
i pacjentom. Tylko akcesoria i materiały

jednorazowego użytku firmy Stryker zostały
dokładnie przetestowane pod kątem użycia

z wyrobami LIFEPAK. Zalecamy pozostanie

przy marce, której ufasz, i firmie, która za nią
stoi. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z

przedstawicielem firmy Stryker.

LIFEPAK 20e oryginalne akcesoria

Oryginalne akcesoria firmy
Stryker

LIFEPAK 20e defibrylator/monitor

Opcje zasilania
Kabel zasilania AC
Służy do zasilania defibrylatora/
monitora LIFEPAK 20e i ładowania
wewnętrznej baterii.
11140-000019 (Europa)

Ładowalna bateria wewnętrzna
Do użytku jako zapasowe źródło zasilania
prądem AC.
11141-000112 (LIFEPAK 20e, litowo-jonowa)

Bateria litowo-jonowa do CodeManagement Module®
Ładowalna bateria do modułu CodeManagement Module; do
użytku jako zapasowe źródlo zasilania prądem AC.
11141-000162 (litowo-jonowa)
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5-odprowadzeniowy kabel do EKG

3-odprowadzeniowy kabel do EKG

11110-000067

11110-000030

Papier do drukarki EKG
50 mm x 30 m
11240-000031 (3 rolki/op.)

CodeManagement Module do użycia
z defibrylatorem/monitorem
LIFEPAK 20e - bezprzewodowy
Podłączany do defibrylatora LIFEPAK
20e w celu zapewnienia połączenia
bezprzewodowego.
11150-000018

CodeManagement Module do użycia
z defibrylatorem/monitorem
LIFEPAK 20e – bezprzewodowy,
monitorowanie kapnografii
Podłączany do defibrylatora LIFEPAK
20e w celu zapewnienia bezprzewodowej
transmisj danych i monitorowania
kapnografii.
11150-000019
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Akcesoria do monitorowania EKG

LIFEPAK 20e defibrylator/monitor

Akcesoria do terapii
Łyżki twarde i żel elektrodowy

Żel elektrodowy SIGNAGEL®

Standardowe, odłączalne, twarde łyżki dla dorosłych

Do użytku z łyżkami twardymi.
Uniwersalny elektrolit o wysokiej
przewodności spełnia wszystkie
normy idealnego solankowego żelu
elektrodowego.
21300-005847 (250 ml)

Płytki łyżek dla dorosłych są zdejmowalne; pod nimi znajdują się łyżki
pediatryczne.
11130-000052 (polski)
21330-001024 (płytka zamienna)

Uchwyty do łyżek wewnętrznych z
kontrolą doprowadzenia energii
Do użytku z defibrylatorem/monitorami
LIFEPAK 15, 20 i 20e.
11131-000001 (1 para)

Łyżki wewnętrzne (wymagane
uchwyty do łyżek wewnętrznych
i kabel do adaptera łyżek
wewnętrznych)
rozmiar 2,5 cm

11131-000010 (1 para, trzon 15,9 cm)

rozmiar 3,80 cm

11131-000011 (1 para, trzon 15,25 cm)
11131-000021 (1 para, trzon 22,8 cm)
11131-000024 (1 para, trzon 35,5 cm)

rozmiar 5 cm

11131-000012 (1 para, trzon 14,6 cm)
11131-000022 (1 para, trzon 22 cm)

rozmiar 6,35 cm

11131-000013 (1 para, trzon 14 cm)
11131-000019 (1 para, trzon 21,5 cm)

rozmiar 8,9 cm

11131-000014 (1 para, trzon 12,7 cm)
11131-000023 (1 para, trzon 20,3 cm)
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Elektrody EDGE System™ do stymulacji/defibrylacji/EKG
ze złączem QUIK-COMBO®
Poza opisanymi wyjątkami, minimum 18 miesięcy przydatności do użytku

Elektrody EDGE System ze złączem
QUIK-COMBO
11996-000091 (kabel dł. 61 cm)

Elektrody EDGE System RTS
(radiotransparentne) ze złączem
QUIK-COMBO
11996-000090 (odprowadzenie dł. 61 cm)

Elektrody pediatryczne EDGE
System RTS ze złączem QUIK-COMBO
Do użycia wyłącznie z ręcznymi
defibrylatorami/ monitorami; okres
przydatności do użytku 12 miesięcy od
daty wysyłki.
11996-000093 (odprowadzenie dł. 61 cm)

Elektrody EDGE System ze złączem
QUIK-COMBO i systemem REDI-PAK®
11996-000017 (odprowadzenie dł. 106 cm)

Kabel terapeutyczny QUIK-COMBO
11110-000040
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Akcesoria do terapii
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Akcesoria do monitorowania końcowowydechowego stężenia CO2 (EtCO2)
Filterlines dla pacjentów intubowanych
Do zastosowania u jednego pacjenta

FilterLine® SET

FilterLine H SET

Podstawowe zastosowania: sale
operacyjne, ratownictwo medyczne,
oddział pomocy doraźnej, zespoły
szybkiego reagowania, transport.

Podstawowe zastosowania: oddziały
intensywnej opieki medycznej,
środowisko o dużej wilgotności.

Dla dorosłych/pediatryczny

11996-000081 (25 szt./op., 200 cm)
11996-000164 (25 szt./op., 400 cm)

Dla dorosłych/pediatryczny

11996-000080 (25 szt./op., 200 cm)

Dla niemowląt/noworodków
11996-000001 (25 szt./op., 200 cm)

Dla pacjentów niezaintubowanych
Do zastosowania u jednego pacjenta

Smart CapnoLine® Plus

Smart CapnoLine

Podstawowe zastosowania: sedacja
zabiegowa, zabiegi w dolnych drogach
żołądkowo-jelitowych, monitorowana
opieka anestezjologiczna, ratownictwo
medyczne, oddziały opieki doraźnej,
zespoły szybkiego reagowania.

Podstawowe zastosowania: Sedacja
zabiegowa, ratownictwo medyczne,
oddział pomocy doraźnej, zespoły
szybkiego reagowania.

Dla dorosłych z podłączeniem O2
11996-000163 (25 szt./op., 200 cm)
11996-000167 (100 szt./op., 200 cm)
11996-000165 (25 szt./op., 400 cm)

Dla dorosłych bez podłączenia O2
11996-000162 (25 szt./op., 200 cm)
11996-000166 (100 szt./op., 200 cm)

Pediatryczne z podłączeniem O2
11996-000128 (25 szt./op., 200 cm)

Pediatryczne bez podłączenia O2

11996-000120 (25 szt./op., 200 cm)
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Kable pacjenta Masimo LNC® wielokrotnego użytku

Kabel pacjenta LNCS
11171-000024 (1,3 m)
11171-000016 (3 m)
11171-000025 (4,3 m)
11171-000027 (przedłużacz 1,3 m)

Czujniki SpO2 zgodne z Masimo LNC

Czujnik przylepny LNCS ®
Do zastosowania u jednego pacjenta.
(20 szt./ op.)
11171-000019 (dla dorosłych)
11171-000020 (pediatryczny)
11171-000029 (dla noworodków/
pediatryczny)
11171-000028 (dla noworodków/
dorosłych)
11171-000031 (dla niemowląt)

Czujnik LNCS ® wielokrotnego
użytku
11171-000017 (dla dorosłych)
11171-000018 (pediatryczny)

Czujnik miękki LNCS
wielokrotnego użytku
11171-000052 (dla dorosłych)

Bezpośrednio podłączane czujniki i kable Masimo wielokrotnego użytku

Bezpośrednio podłączany miękki
czujnik wielokrotnego użytku
11171-000051 (dla dorosłych)
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Akcesoria do monitorowania SpO2

LIFEPAK 20e defibrylator/monitor

Akcesoria do monitorowania SpO2
Dodatkowe akcesoria i kable do adaptera

Osłona przed
światłem otoczenia
wielokrotnego użytku

Osłona przed
światłem otoczenia
jednorazowego użytku

11171-000054 (5 szt./op.)

11171-000055 (10 szt./op.)

Czujniki SpO2 zgodne z adapterem do podłączania Masimo

Czujnik DURASENSOR typu klips
wielokrotnego użytku
11996-000060 (dla dorosłych)

Czujnik DURA-Y Multisite
wielokrotnego użytku
11996-000106 (> 1 kg)
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Podstawowa torba transportowa/przybornik na
akcesoria

Torba transportowa dla defibrylatora LIFEPAK 20e z
modułem

Wyposażona w kieszenie po prawej i lewej stronie,
zapewniające dodatkowe miejsce do przechowywania
akcesoriów.

Wyposażona w kieszenie po prawej i lewej stronie, zapewniające
dodatkowe miejsce do przechowywania akcesoriów. Do użytku
z urządzeniem LIFEPAK 20e z modułem CodeManagement.

Górna kieszeń

Stacja dokująca

Aby zapewnić dodatkowe miejsce do przechowywania: umieścić
zamiast standardowych łyżek.

Montowana do wózka urazowego w celu bezpiecznego
zamontowania defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e.

Zawiera wsporniki i elementy montażowe.

Montowana do defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e, służy do
przechowywania takich elementów jak kabel terapeutyczny
QUIK-COMBO, elektrody i żel do elektrod SIGNAGEL.

11260-000018

11260-000043

Pasek naramienny do podstawowej torby transportowej
11260-000041

11260-000045

21330-000996

Prawostronna kieszeń na akcesoria

11260-000016
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Torby transportowe i opcje montażowe

LIFEPAK 20e defibrylator/monitor

Narzędzia szkoleniowe i testery
Symulator pacjenta (QUIK-COMBO)
Podłączany bezpośrednio do defibrylatora LIFEPAK w
celu przeprowadzenia bezpiecznej symulacji kardiowersji
i analizy elektrokardiograficznej. Generuje fibrylację,
tachykardię i bradykardię, jak również anomalie odcinka
ST i amplitudy załamka T.
11996-000311 (12-odpr.)
11996-000310 (3-odpr.)

Urządzenie kontrolne
defibrylatora
Sprawdza integralność dopływu
energii do standardowych twardych
łyżek. Neonowa lampka wskazuje
dopływ energii.
11998-000060

Wtyk testowy QUIK-COMBO
Wtyk testowy podłączany do kabla
terapeutycznego QUIK-COMBO w celu
sprawdzenia jego integralności.
11113-000002
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Total time: 31.44 minutes
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iNservice DVD

with

LIFEPAK 20e Defibrillator/MoNitor
®

Instrukcja obsługi:
26500-003540 (polski)

LIFEPAK 20e Defibrillator/MoNitor
®

iNservice DVD

with

iNservice DVD

contraindications,

physio-control.com

ntrol

ht 125-127
msterdam
s
20 7070560
20 3301194
o-control.nl

Physio-Control
Australia Pty Ltd
Suite 4.01, 15 Orion Road
Lane Cove, NSW 2066
Australia
Toll Free Tel 1800 987 982
Toll Free Fax 1800 890 892

Szkoleniowa płyta DVD
26500-003545 (j. angielski - DVD)

Podręcznik serwisowy

26500-003543 ( j. angielski - CD - LIFEPAK 20e z
CodeManagement Module)

Akcesoria komunikacyjne
Kabel do portu szeregowego
Do podłączenia defibrylatora/monitora
LIFEPAK 20e do komputera.
11230-000018 (183 cm)

Transportowy kabel konfiguracyjny

Do podłączenia LIFEPAK 20e do
defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e.
11230-000019 (183 cm)
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Literatura, akcesoria komunikacyjne i
akcesoria innych producentów

LIFEPAK 20e defibrylator/monitor

Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela firmy
Stryker lub na stronie strykeremergencycare.com

Opieka w nagłych przypadkach
Stryker lub jednostki powiązane są właścicielem, użytkownikiem lub
stroną ubiegającą się o następujące znaki handlowe lub usługowe:
CodeManagement, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO,
Stryker, Masimo, Radical logo, Rainbow i SET są zarejestrowanymi znakami
towarowymi Masimo Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe należą
do odpowiednich właścicieli lub posiadaczy.
Brak nazwy produktu, funkcji lub usługi bądź logo wymienionego na tej
liście nie oznacza zrzeczenia się praw do znaku handlowego Stryker ani
żadnych innych praw własności intelektualnej do tej nazwy lub logo.
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