Defibrylator

LIFEPAK CR2
®

Oryginalne akcesoria
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Zapewnij bezpieczeństwo swojemu personelowi i pacjentom.

Tylko akcesoria i materiały jednorazowego użytku firmy

Stryker zostały dokładnie przetestowane pod kątem użytku
z wyrobami LIFEPAK. Pozostań przy marce, której ufasz, i

firmie, która za nią stoi. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z
przedstawicielem firmy Stryker.

Oryginalne akcesoria LIFEPAK CR2

Oryginalne akcesoria od firmy
Stryker

Defibrylator LIFEPAK CR2

Bateria i elektrody

Akumulator litowy LIFEPAK CR2 AED
Zawiera 1 akumulator i instrukcję jego
wymiany.
11141-000165

Elektrody do elektrostymulacji/
EKG/defibrylacji QUIK-STEP™ — 4
lata przydatności do użycia
Zawiera osłonę elektrod, 1 zestaw
elektrod dla dorosłych/dzieci i instrukcję
ich wymiany.
11101-000021

Inne akcesoria

Torba transportowa

Zapasowe wieczko

Zapasowy uchwyt

11260-000047

11512-000001

11512-000002

Zapasowy kabel USB

Ambu Res-Cue Mask
Zestaw pierwszej pomocy

Zestaw pierwszej pomocy
Physio-Control

Zawiera 2 pary jednorazowych rękawic
winylowych, 1 maskę do sztucznego
oddychania z zaworem i filtrem
wielokrotnego użytku, 1 maszynkę do
golenia jednorazowego użytku, 1 wacik
antybakteryjny jednorazowego użytku i
1 parę nożyczek ratowniczych.

Zawiera 1 parę rękawic nitrylowych
w rozmiarze średnim i 1 parę w
rozmiarze dużym, 1 maszynkę do golenia
jednorazowego użytku z podwójnym
ostrzem, 1 parę nożyczek ratowniczych,
1 maseczkę ochronną do RKO (TSP) i
specjalny woreczek Physio-Control na AED.

21300-008143

Zapasowa osłona USB
21300-008152

®

®

11998-000321 (Pełny zestaw, wraz z
futerałem)
11998-000320 (Wymienna zawartość)

11996-000454
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Szafki i opcje montażowe

Szafka ścienna z alarmem Rotaid Plus

Szafka ścienna z alarmem Rotaid
Solid Plus

Szafka ścienna z ogrzewaniem i
alarmem Rotaid Solid Plus Heat

11996-000442 (zielona)
11996-000441 (biała)
11996-000443 (czerwona)
11996-000444 (żółta)

Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz.

Do użytku na zewnątrz.

Szafka do montażu
powierzchniowego z alarmem dla
defibrylatora LIFEPAK CR2 AED

Ścienny wspornik montażowy na AED

Do użytku wewnątrz.

11220-000093

11996-000446 (zielona)
11996-000445 (biała)
11996-000447 (czerwona)
11996-000448 (żółta)

11996-000450 (zielona)
11996-000449 (biała)
11996-000451 (czerwona)
11996-000452 (żółta)

11210-000046 (biały)
11210-000047 (zielony)

Instrukcje obsługi
Literatura
LIFEPAK CR2 AED
Instrukcje obsługi
26500-003801 (międzynarodowy angielski,
z cprINSIGHT)
26500-003755 (międzynarodowy angielski,
bez cprINSIGHT)
26500-003879 (arabski, z cprINSIGHT)
26500-003883 (arabski, bez cprINSIGHT)
26500-003808 (duński, z cprINSIGHT)
26500-003967 (duński, bez cprINSIGHT)
26500-003805 (holenderski, z cprINSIGHT)
26500-003964 (holenderski, bez cprINSIGHT)
26500-003809 (fiński, z cprINSIGHT)
26500-003966 (fiński, bez cprINSIGHT)
26500-003804 (francuski, z cprINSIGHT)
26500-003796 (francuski, bez cprINSIGHT)
26500-003802 (niemiecki, z cprINSIGHT)
26500-003962 (niemiecki, bez cprINSIGHT)
26500-003880 (hebrajski, z cprINSIGHT)
26500-003961 (hebrajski, bez cprINSIGHT)

26500-004054 (węgierski, z cprINSIGHT)
26500-003881 (węgierski, bez cprINSIGHT)
26500-003803 (włoski, z cprINSIGHT)
26500-003963 (włoski, bez cprINSIGHT)
26500-003810 (norweski, z cprINSIGHT)
26500-003968 (norweski, bez cprINSIGHT)
26500-003811 (polski, z cprINSIGHT)
26500-003969 (polski, bez cprINSIGHT)
26500-003806 (hiszpański, z cprINSIGHT)
26500-003797 (hiszpański, bez cprINSIGHT)
26500-003807 (szwedzki, z cprINSIGHT)
26500-003965 (szwedzki, bez cprINSIGHT)
26500-004056 (turecki, z cprINSIGHT)
26500-003884 (turecki, bez cprINSIGHT)

Defibrylator LIFEPAK CR2

Oznakowania ścienne

Oznakowanie lokalizacji AED typu
namiotowego
11998-000332 (z logo, 17,8 cm x 20,3 cm)

Oznakowanie płaskie lokalizacji AED
11998-000330 (z logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Oznakowanie lokalizacji AED typu
T-mount
11998-000331 (z logo, 20,3 cm x 25,4 cm)
11998-000333 (bez logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Oznakowanie lokalizacji ILCOR
typu namiotowego

Oznakowanie płaskie lokalizacji
ILCOR

Oznakowanie lokalizacji ILCOR typu
T-mount

11998-000329 (z logo, 17,8 cm x 20,3 cm)

11998-000327 (z logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

11998-000328 (z logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Narzędzia szkoleniowe

Zestaw elektrod szkoleniowych
Zawiera 5 par elektrod.
11250-000140

Szkolenie z zakresu wymiany
Tacka na elektrodę

Elektroda zamienna
Osłona tacki

Zawiera 1 zestaw elektrod i osłonę tacki.

11250-000139

11250-000145
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Narzędzia szkoleniowe

Urządzenie treningowe LIFEPAK CR2
Trainer

Urządzenie demo LIFEPAK CR2
(z technologią Bluetooth )

Zapewnia realistyczne szkolenie w
zakresie użytkowania defibrylatora
LIFEPAK CR2.

Służy do demonstracji wszystkich
funkcji produktu.

Instrukcja obsługi urządzenia
treningowego LIFEPAK CR2 Trainer

Instrukcja obsługi urządzenia
demo LIFEPAK CR2

26500-003752 (międzynarodowy angielski)
26500-003887 (arabski)
26500-003834 (duński)
26500-003830 (holenderski)
26500-003835 (fiński)
26500-003829 (francuski)
26500-003827 (niemiecki)
26500-003888 (hebrajski)
26500-003885 (węgierski)
26500-003828 (włoski)
26500-003836 (norweski)
26500-003837 (polski)
26500-003831 (hiszpański)
26500-003833 (szwedzki)
26500-003889 (turecki)

26500-003757 (międzynarodowy
angielski)
26500-003892 (arabski)
26500-003847 (duński)
26500-003844 (holenderski)
26500-003848 (fiński)
26500-003843 (francuski)
26500-003841 (niemiecki)
26500-003893 (hebrajski)
26500-003890 (węgierski)
26500-003842 (włoski)
26500-003849 (norweski)
26500-003850 (polski)
26500-003845 (hiszpański)
26500-003846 (szwedzki)
26500-003894 (turecki)

Zapasowe osłony komór na
akumulator Trainer/demo

Uchwyt Trainer/demo

11250-000163 (międzynarodowy angielski)
11250-000196 (arabski)
11250-000170 (duński)
11250-000167 (holenderski)
11250-000171 (fiński)
11250-000166 (francuski)
11250-000164 (niemiecki)
11250-000197 (hebrajski)
11250-000194 (węgierski)
11250-000165 (włoski)
11250-000172 (norweski)
11250-000173 (polski)
11250-000168 (hiszpański)
11250-000169 (szwedzki)
11250-000198 (turecki)

21250-000003 (zestaw 3 szt.)

Zapasowe baterie typu D
11141-000166 (zestaw 4 szt.)

®

11250-000148 (międzynarodowy angielski)
11250-000181 (arabski)
11250-000155 (duński)
11250-000152 (holenderski)
11250-000156 (fiński)
11250-000151 (francuski)
11250-000149 (niemiecki)
11250-000182 (hebrajski)
11250-000179 (węgierski)
11250-000150 (włoski)
11250-000157 (norweski)
11250-000158 (polski)
11250-000153 (hiszpański)
11250-000154 (szwedzki)
11250-000183 (turecki)

11512-000002

Torba Trainer/demo
Ta zamykana na suwak torba zawiera
pokryty gumą uchwyt do noszenia oraz
wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie.

11260-000048 (międzynarodowy angielski)
11260-000066 (arabski)
11260-000055 (duński)
11260-000052 (duński)
11260-000056 (fiński)
11260-000051 (francuski)
11260-000049 (niemiecki)
11260-000067 (hebrajski)
11260-000064 (węgierski)
11260-000050 (włoski)
11260-000057 (norweski)
11260-000058 (polski)
11260-000053 (hiszpański)
11260-000054 (szwedzki)
11260-000068 (turecki)

Zapasowe wieczko do urządzeń
Trainer/demo
21250-000004 (międzynarodowy angielski)
21250-000020 (arabski)
21250-000011 (duński)
21250-000008 (duński)
21250-000012 (fiński)
21250-000007 (francuski)
21250-000005 (niemiecki)
21250-000021 (hebrajski)
21250-000018 (węgierski)
21250-000006 (włoski)
21250-000013 (norweski)
21250-000014 (polski)
21250-000009 (hiszpański)
21250-000010 (szwedzki)
21250-000022 (turecki)

Zapasowy adapter Bluetooth do
urządzenia demo
11250-000141

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Defibrylator LIFEPAK CR2 AED jest wskazany do stosowania w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia i oddechu
u pacjentów, którzy ukończyli 1. rok życia.Pacjenci muszą być nieprzytomni, nie oddychać normalnie i mieć oznaki braku krążenia (np. brak tętna, kaszlu czy
ruchu). Technologia cprCOACH™ w urządzeniach LIFEPAK CR2 jest wskazana do stosowania u pacjentów, u których nastąpiło zatrzymanie krążenia i oddechu.
Zapewnia ona wytyczne dotyczące przeprowadzania RKO zgodne z Wytycznymi AHA u pacjentów, którzy ukończyli 1. rok życia. Urządzenie LIFEPAK CR2 jest
przeznaczone do stosowania przez personel, który został przeszkolony z zakresu jego obsługi. Użytkownicy powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych/AED, zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych lub działania w nagłych wypadkach medycznych z upoważnienia lekarza.
PRZECIWWSKAZANIA: Urządzenie LIFEPAK CR2 nie jest wskazane do stosowania u pacjentów, którzy są przytomni i reagują na bodźce. WAŻNE INFORMACJE
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA są dostępne na stronie internetowej https://www.strykeremergencycare.com/disclosure-and-safety-information/ lub
pod adresem 800.442.1142. Użytkownicy powinni zapoznać się ze wszystkimi terminami i ostrzeżeniami. Instrukcja obsługi urządzenia LIFEPAK CR2 zawiera
szczegółowe wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, informacje na temat potencjalnych zdarzeń niepożądanych, dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności,
instrukcje stosowania oraz inne ważne informacje. Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

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

Opieka w nagłych przypadkach
Firma Stryker lub jej spółki stowarzyszone są właścicielem następujących znaków towarowych lub
usługowych, używają ich bądź ubiegają się o nie: cprCOACH, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. 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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