
Oryginalne Akcesoria

LUCAS® 2|3 
System do kompresji  
klatki piersiowej



LUCAS 2|3 System do kompresji klatki piersiowej



1
LU

CA
S

  2|3 O
ryginalne A

kcesoria  

Twój partner w 
ratowaniu życia
System LUCAS do kompresji klatki piersiowej służy 
do wykonywania zgodnych z wytycznymi, wysokiej 
jakości ucisków klatki piersiowej u pacjentów z nagłym 
zatrzymaniem krążenia i jest zdolny do długotrwałej 
pracy w trudnych warunkach, co stwarza większą szansę 
na osiągnięcie lepszych rezultatów, jak również zapewnia 
zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności zespołu 
ratunkowego.

Niniejszy katalog zawiera przegląd opcjonalnych 
akcesoriów oraz rozwiązań w zakresie zasilania dla 
urządzeń LUCAS 2 i LUCAS 3.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące 
urządzeń LUCAS oraz akcesoriów i materiałów 
jednorazowego użytku, należy skontaktować się z 
przedstawicielem Stryker/Physio-Control.

LUCAS 3 system do kompresji klatki piersiowej, 
wersja 3.1
System LUCAS dostarczany jest z jedną baterią, paskami 
pacjenta, paskiem stabilizującym, dwoma przyssawkami 
jednorazowego użytku, torbą transportową i instrukcją 
obsługi. Urządzenie można bezprzewodowo podłączyć 
do systemu LIFENET® w celu ustawienia opcji 
konfiguracyjnych, wygenerowania raportu po zdarzeniu 
oraz zarządzania zasobami.

Urządzenie LUCAS 3, w3.1, w opakowaniu wysyłkowym
99576-000063 angielski 
99576-000064 międzynarodowa - angielski 
99576-000065 międzynarodowa - angielski, francuski
99576-000069 duński, szwedzki, norweski
99576-000070 szwedzki, fiński
99576-000082 islandzki
99576-000071 niemiecki
99576-000072 niemiecki, francuski, włoski
99576-000073 niemiecki, francuski, holenderski
99576-000074 włoski, hiszpański, portugalski
99576-000075 polski
99576-000077 estoński, łotewski, litewski
99576-000078 chorwacki, rumuński, słoweński
99576-000079 czeski, węgierski, słowacki
99576-000080 grecki, turecki, hebrajski
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Akcesoria dla urządzeń LUCAS 3

Torba transportowa LUCAS, sztywna  
Sztywna torba LUCAS z umieszczonym na 
górze okienkiem umożliwiającym szybkie 
sprawdzenie akumulatora oraz znajdującym 
się z tyłu portem ładowania to najlepszy 
sposób na zabezpieczenie urządzenia LUCAS 
oraz przechowywanie zapasowej baterii 
i akcesoriów. Przeznaczona dla urządzeń 
LUCAS 3 i LUCAS 2.
11576-000094

Deska LUCAS, cienka 
Cienką deskę o niskim profilu można 
z łatwością umieścić, wyregulować 
i przypiąć pasami do urządzeń 
transportowych oraz wyczyścić. 
Przeznaczona dla urządzeń LUCAS 3 i 
LUCAS 2.
11576-000088

Ochraniacz LUCAS ze 
zintegrowaną osłoną bolca, para w 
kolorze czarnym 
Czarny gumowy ochraniacz, 
zapewniający zabezpieczenie zawiasu i 
nasadek na jego końcach, dopasowany 
kolorystycznie do urządzenia LUCAS 3.
11576-000091

Taśma przeciwślizgowa, do cienkiej 
deski LUCAS 
Przeciwślizgowa taśma zapewnia 
zwiększenie tarcia oraz zmniejsza 
ryzyko wyślizgnięcia się urządzenia przy 
kontakcie z inną twardą powierzchnią 
(np. deską ortopedyczną). Każde 
opakowanie zawiera sześć pasków.
11576-000089
11576-000090 (opak. 3 szt.)
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Torba transportowa LUCAS 2 
Do przechowywania i transportu 
urządzenia LUCAS 2 służy miękka 
torba z wyściółką, wyposażona 
w kieszenie dla zapasowego 
akumulatora i zewnętrznego 
źródła zasilania.
11576-000038

Deska LUCAS 2
Zapasowa deska LUCAS 2, do użytku 
w przypadku uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia oryginalnej deski.
21996-000044

Akcesoria dla urządzeń LUCAS 2

Taśma przeciwślizgowa do deski 
LUCAS 2 
Przeciwślizgowa taśma do deski LUCAS 
2 zapewnia zwiększenie tarcia deski 
oraz zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się 
urządzenia przy kontakcie z inną twardą 
powierzchnią (np. deską ortopedyczną).
11576-000052 
11576-000053 (opak. 3 szt.)

Gumowy ochraniacz LUCAS 2 (para)
Jeżeli na zawiasach wsporników 
znajdują się plastikowe nasadki, należy 
zamówić gumowy ochraniacz bez 
zintegrowanej osłony bolca (para). 
Ochraniacz ten może być wymagany dla 
urządzeń LUCAS 2 sprzed 2012 r.
11576-000070
W przypadku wątpliwości, której części 
należy użyć, prosimy o skontaktowanie 
się z działem obsługi klientów.

Gumowy ochraniacz LUCAS 2 ze 
zintegrowaną osłoną bolca (para)
Jeżeli urządzenie ma zawiasy 
zabezpieczone gumowym ochraniaczem 
na wspornikach urządzenia, należy 
zamówić gumowy ochraniacz ze 
zintegrowaną osłoną bolca (para). 
Większość urządzeń LUCAS 2 wymaga 
użycia tych ochraniaczy.
11576-000072
W przypadku wątpliwości, której części 
należy użyć, prosimy o skontaktowanie 
się z działem obsługi klientów.
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Do użytku z urządzeniami LUCAS 3 i LUCAS 2

Przyssawka LUCAS jednorazowego 
użytku
Do urządzenia LUCAS dołączona jest 
przyssawka jednorazowego użytku, 
którą po każdorazowym użyciu można 
z łatwością wymienić.
11576-000046 (opak. 3 szt.)
11576-000047 (opak. 12 szt.)

Paski pacjenta LUCAS
Paski pacjenta LUCAS przeznaczone 
są do przypięcia ramion pacjenta 
do wsporników urządzenia LUCAS 
podczas transportu.
11576-000050 (para)
11576-000051 (para, opak. 3 szt.)

Akumulator LUCAS  
Akumulator LUCAS to ładowalny, 
litowo-polimerowy akumulator (LiPo), 
którego energia zwykle zapewnia 45 
minut pracy. Akumulator można szybko 
naładować w urządzeniu, podłączając 
je do zewnętrznego źródła zasilania lub 
do samochodowego przewodu zasilania 
(czas ładowania ok. 2 godz.) lub w 
ładowarce blatowej (czas ładowania 
poniżej 4 godz.).
11576-000080 
(ciemnoszary - urządzenie LUCAS 3)
11576-000039 
(jasnoszary - urządzenie LUCAS 2)
Każdy z akumulatorów może pracować w obu 
urządzeniach, a jedyną różnicą jest kolor. 

Ładowarka blatowa akumulatora 
LUCAS 
Zewnętrzna ładowarka blatowa to 
samodzielne urządzenie przeznaczone 
do ładowania akumulatorów 
LUCAS. Naładowanie akumulatora 
trwa zwykle poniżej 4 godzin. Do 
urządzenia dołączony jest wspornik, 
umożliwiający instalację zapewniającą 
oszczędność miejsca.
11576-000060 (USA, Kanada) 
11576-000061 (UE)
11576-000062 (Wielka Brytania)
11576-000063 (Australia)
11576-000068 (Japonia)

Przewód samochodowy LUCAS
Przewód samochodowy (12-28 V DC) 
można podłączyć do urządzenia LUCAS. 
Zapewnia on wydłużony czas pracy 
oraz naładowanie w ciągu niespełna 2 
godzin znajdującego się w urządzeniu 
akumulatora LUCAS.
11576-000048

Zasilacz LUCAS Aux (nr serii 3009 
0181 i wyższy)
Zewnętrzny zasilacz (100-240 VAC, 
50/60 Hz), który można podłączyć 
do urządzenia LUCAS; zapewnia 
wydłużony czas pracy oraz ładowanie 
akumulatora LUCAS, który znajduje się 
w urządzeniu.
11576-000071 (USA, Kanada) 
11576-000056 (UE)
11576-000057 (Wielka Brytania)
11576-000058 (Japonia) 
11576-000059 (Australia)
11576-000067 (Szwajcaria)

Pasek stabilizujący LUCAS
Pasek stabilizacyjny służy do 
zapewnienia dodatkowej stabilizacji 
urządzenia w stosunku do pacjenta 
oraz zapobiega przesuwaniu się 
urządzenia LUCAS w dół. Każde 
opakowanie zawiera pasek szyjny oraz 
parę pasków mocowanych do kończyn 
dolnych.
21576-000074 
21576-000075 (opak. 4 szt.)

Wspólne produkty jednorazowego użytku, 
akumulatory i akcesoria systemu zasilania

Deska LUCAS PCI 
Deska LUCAS PCI z włókna węglowego 
w szczególności przeznaczona jest do 
użytku w pracowni badań inwazyjnych. 
Jest ona w pełni przezierna dla promieni 
RTG, pozostawiając minimalny cień. 
Deska PCI może być używana zarówno z 
urządzeniem LUCAS 2, jak i LUCAS 3.
11576-000064
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Instrukcja obsługi i produkty szkoleniowe 

LUCAS® 3 Chest Compression System – INSTRUCTIONS FOR USE
100925-00  Rev C, valid from CO J2933 © 2016 Jolife AB

INSTRUCTIONS FOR USE

Instrukcja obsługi LUCAS 3  
(wersja 3.1)
26500-003923 angielski (EN)
26500-003924  międzynarodowa-angielski 
 (INTL-EN)
26500-003925 niemiecki (DE)
26500-003926 francuski (FR)
26500-003927 holenderski (NL)
26500-003928 duński (DA)
26500-003929 szwedzki (SV)
26500-003930 norweski (NO)
26500-003931 fiński (FI)
26500-003932 włoski (IT)
26500-003933 grecki (EL)
26500-003934 hiszpański (ES)
26500-003935 portugalski (PT)
26500-003936 czeski (CS)
26500-003937 polski (PL)
26500-003938 węgierski (HU)
26500-003940 japoński (JA)
26500-003941 turecki (TR)
26500-003942 chorwacki (HR)
26500-003943 chiński (ZH)
26500-003944 słowacki (SK)
26500-003945 koreański (KO)
26500-003946 hebrajski (HE)
26500-003948 rumuński (RO)
26500-003949 estoński (ET)
26500-003950 łotewski (LV)
26500-003951 litewski (LT)
26500-003952 słoweński (SL)
26500-003953 islandzki (IS)

Instrukcja obsługi LUCAS 2  
(wersja 2.2)
26500-003588 angielski (EN)
26500-003589  międzynarodowa-angielski 
 (INTL-EN)
26500-003590 niemiecki (DE)
26500-003591 francuski (FR)
26500-003592 holenderski (NL)
26500-003602 duński (DA)
26500-003593 szwedzki (SV)
26500-003594 norweski (NO)
26500-003595 fiński (FI)
26500-003596 włoski (IT)
26500-003597 grecki (EL)
26500-003598 hiszpański (ES)
26500-003599 portugalski (PT)
26500-003600 czeski (CS)
26500-003601 polski (PL)
26500-003603 węgierski (HU)
26500-003604 rosyjski (RU)
26500-003605 japoński (JA)
26500-003606 turecki (TR)
26500-003607 chorwacki (HR)
26500-003608 chiński (ZH)
26500-003609 słowacki (SK)
26500-003610 koreański (KO)
26500-003648 hebrajski (HE)
26500-003649 bułgarski (BG)
26500-003650 rumuński (RO)
26500-003651 estoński (ET)
26500-003652 łotewski (LV)
26500-003653 litewski (LT)
26500-003654 słoweński (SL)

Wersja 2.1 - należy skontaktować 
się z działem obsługi klienta.

Instrukcja obsługi LUCAS 3  
(wersja 3.0)
26500-003716 angielski (EN)
26500-003717  międzynarodowa-angielski 

(INTL-EN)
26500-003718 niemiecki (DE)
26500-003719 francuski (FR)
26500-003720 holenderski (NL)
26500-003721 duński (DA)
26500-003722 szwedzki (SV)
26500-003723 norweski (NO)
26500-003724 fiński (FI)
26500-003725 włoski (IT)
26500-003726 grecki (EL)
26500-003727 hiszpański (ES)
26500-003728 portugalski (PT)
26500-003729 czeski (CS)
26500-003730 polski (PL)
26500-003731 węgierski (HU)
26500-003733 japoński (JA)
26500-003734 turecki (TR)
26500-003735 chorwacki (HR)
26500-003736 chiński (ZH)
26500-003737 słowacki (SK)
26500-003738 koreański (KO)
26500-003739 hebrajski (HE)
26500-003741 rumuński (RO)
26500-003742 estoński (ET)
26500-003743 łotewski (LV)
26500-003744 litewski (LT)
26500-003745 słoweński (SL)
26500-003746 islandzki (IS)

Urządzenie treningowe LUCAS 3
Urządzenia treningowe LUCAS 3 to urządzenie 
niekliniczne, przeznaczone wyłącznie do celów 
szkoleniowych. Należy go używać tylko na 
manekinach. 
LUCAS 3 99576-000083

Obszerne zasoby szkoleniowe dla urządzenia 
LUCAS 3 można pobrać na stronie  
physio-control.com/lucas.

INSTRUCTIONS FOR USE

US

100901-00 Rev B, Valid from CO J3166 © 2017 Jolife AB

US

LUCAS® 3 Chest Compression System – INSTRUCTIONS FOR USE
101034-00 Rev E, valid from COJ3201 © 2018 Jolife AB

Version 3.1
INSTRUCTIONS FOR USE
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Physio-Control jest teraz częścią Stryker. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzenie strony  
www.physio-control.com

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

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

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


