
 � Dynamiczne i wszechstronne narzędzie 
szkoleniowe

 � Taka sama intuicyjna, prosta obsługa jak w 
przypadku defibrylatora LIFEPAK CR2

 � Możliwość dostosowania scenariuszy do  
własnych potrzeb

 � Nie zachodzi konieczność zdalnego sterowania
 � Technologia ClearVoice™

System szkoleniowy LIFEPAK® CR2 

Arkusz danych

Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 AED umożliwia szkolenie w realistycznych warunkach w zakresie użytkowania aparatu 
LIFEPAK CR2 bez konieczności ładowania urządzenia energią elektryczną ani jego wyładowywania się. Urządzenie LIFEPAK CR2 
Trainer, którego wygląd odpowiada wyglądowi rzeczywistego defibrylatora LIFEPAK CR2, symuluje jego działanie za pośrednictwem 
takiego samego, prostego interfejsu użytkownika. Aby umożliwić szybkie zaprezentowanie podstawowych funkcji defibrylatora 
LIFEPAK CR2, jak również zalet technologii analizy cprINSIGHT™, dostępna jest możliwość zaprogramowania scenariusza dla trybu 
automatycznego lub pół-automatycznego.

Realistyczne warunki 
LIFEPAK CR2 Trainer przeprowadza użytkowników przez 
symulowaną analizę, wykonywanie wstrząsu oraz cykle RKO z 
instruktażem; gdy urządzenie jest aktywne, po umieszczeniu 
elektrod, automatycznie wysyła poprzez sieć Wi-Fi® 
powiadomienia e-mail za pośrednictwem menedżera programu 
LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami AED. 
Podobnie jak defibrylator LIFEPAK CR2, Trainer wykorzystuje 
technologię ClearVoice™ oraz automatycznie reguluje głośność, 
aby zapewnić dobrą słyszalność poleceń w środowisku o 
wysokim poziomie hałasu.

Programowalne scenariusze
Wszystkie funkcje w urządzeniu LIFEPAK CR2 Trainer można 
zaprogramować tak, aby uzyskać symulację różnych scenariuszy, 
z którymi mogą zetknąć się użytkownicy podczas użytkowania 
defibrylatora LIFEPAK CR2 w warunkach rzeczywistych. 
Urządzenie LIFEPAK CR2 Trainer udostępnia dwa w pełni 
konfigurowalne scenariusze, które można całkowicie 
dostosować na ekranie ustawień do swoich potrzeb oraz 
modyfikować w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności.

Powiadomienia pocztą e-mail
Za pośrednictwem aplikacji LIFEPAK CR2 Trainer Demo można 
ustawić funkcję automatycznego otrzymywania powiadomień za 
pośrednictwem e-mail lub wysyłania ręcznie przygotowanych 
komunikatów e-mail poprzez Bluetooth® z dowolnego mobilnego 
urządzenia Windows®, Android® lub iOS®. Aplikacja ta zapewnia 
symulację automatycznych powiadomień e-mail wysyłanych, 
gdy urządzenie LIFEPAK CR2 jest podłączone do menedżera 
programu LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami 
AED.

Prosty i przystępny cenowo
Trainer wykrywa moment, w którym na elektrody szkoleniowe 
QUIK-STEP™ wywierany jest nacisk i automatycznie realizuje 
kolejne kroki scenariusza, eliminując konieczność zdalnego 
sterowania. Przycisk pauzy na urządzeniu umożliwia 
zatrzymanie, w razie potrzeby, realizowanego scenariusza. 
Ponadto system treningowy LIFEPAK CR2 AED jest ekonomiczny. 
Zasilanie odbywa się za pomocą czterech standardowych 
baterii z ogniwami typu D, a elektrody są przystępne cenowo i 
przeznaczone do wielokrotnego użytku oraz stanowią symulację 
szybkodostępnych elektrod EKG do defibrylacji QUIK-STEP, 
używanych wyłącznie w aparatach LIFEPAK CR2.

Szkolenie poprawia 
stopień gotowości.



System szkoleniowy LIFEPAK CR2

Dane techniczne

Informacje ogólne

Do użytku na obszarach o kontrolowanej 
temperaturze, zabezpieczonych przed 
opadami. Zaprojektowane do intensywnego 
użytkowania i długotrwałej pracy.

Parametry fizyczne

Wysokość: 27,2 cm z uchwytem
Szerokość: 21,8 cm
Głębokość: 8,6 cm
Ciężar: 1,8 kg z bateriami

Baterie

6 woltów/4 ogniwa, zakres 3,3–6,6 Vdc. 
Cztery nieładowalne, alkaliczne baterie z 
ogniwami typu D. Nowe baterie zapewniają 
co najmniej 100 godzin ciągłej pracy przy 
poziomie głośności 4.

Przyciski

Język, Zasilanie, Tryb pediatryczny, Wstrząs

Wyświetlacz

Wskaźnik zasilania: Wyłączony (Off) przy 
wyłączonym urządzeniu; włączony (On), 
gdy urządzenie jest w użytku lub w trybie 
ustawień; miga, w trybie oczekiwania 
(pokrywa zamknięta)

Opcje dotyczące scenariuszy

Typ urządzenia: półautomatyczne, 
automatyczne
Liczba zdarzeń: 1, 2, 3, 4, powtórzenie
Wstrząs zalecany: Tak, Nie
Metronom RKO: tylko ręce, 30:2
Czas RKO: krótki, 60 s, 120 s, 180 s
Technologia cprINSIGHT: Wł., Wył.
Nie wykryto RKO: Wł., Wył.
Wykryto ruch: Wł., Wył.
Opcja dwóch języków: Wł., Wył.
Drugi język: Wszystko
Sprawdzian oddechu: Wł., Wył.

Dostęp publiczny w nagłych przypadkach
Użytkownicy defibrylatorów AED powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi 
defibrylatorów AED.

Pomimo że nie każdego pacjenta uda się uratować, badania wskazują, że wczesna defibrylacja może w ogromnym stopniu 
wpłynąć na zwiększenie szansy przeżycia. Aparaty AED przeznaczone są do użytku u pacjentów dorosłych i dzieci. 
Defibrylatory AED mogą być używane w przypadku dzieci o masie ciała poniżej 25 kg, lecz niektóre modele mogą wymagać 
zastosowania osobnych elektrod defibrylacyjnych.

Celem przedstawionych informacji jest zaprezentowanie produktu firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu 
firmy Stryker należy zapoznać się z instrukcją obsługi, zawierającą dokładne wskazania i przeciwwskazania dotyczące 
użycia, ostrzeżenia, przestrogi i opis potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Przedstawione produkty posiadają oznaczenie 
CE zgodnie ze stosownymi regulacjami i dyrektywami UE. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne na wszystkich rynkach, 
ponieważ dostępność ich podlega regulacjom prawnym i/lub praktykom medycznym obowiązującym na poszczególnych 
rynkach. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów Stryker w danym rejonie należy skontaktować się ze 
swoim przedstawicielem handlowym. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Stryker lub jednostki powiązane są właścicielem, użytkownikiem lub stroną ubiegającą się o następujące znaki handlowe lub 
usługowe: ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. Wszystkie inne znaki handlowe należą do 
odpowiednich właścicieli lub posiadaczy. 

Brak nazwy produktu, funkcji lub usługi, bądź loga wymienionego na tej liście nie oznacza zrzeczenia się praw do znaku 
handlowego Stryker ani żadnych innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub loga.
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Wszystkie oświadczenia aktualne w sierpniu 2019 roku. 

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

Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów Stryker, to ten dystrybutor lub sprzedawca będzie miał dostęp do 
konta menedżera programu LIFELINKcentral™ do zarządzania defibrylatorami AED i może otrzymywać komunikaty wysyłane 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 Stryker z prośbą o zmianę ustawienia na samodzielne zarządzanie kontem bez wysyłania powiadomień do dystrybutora lub odsprzedawcy. 


