
Fuld ZOLL AED 3 simulering med HLR-feedback i realtid fra Real CPR Help
ZOLL AED 3® Trainer er den eneste hjertestartertræner som giver feedback i realtid fra Real CPR Help® om kvaliteten 
af hjertemassagen. Hjertestartertræneren giver mulighed for at lære den korrekte kompressionsfrekvens og -dybde 
ved hjertemassage i et træningsmiljø.

ZOLL AED 3 Trainer er designet til at efterligne en klinisk hjertestarter, hvilket giver en mere realistisk 
træningsoplevelse. ZOLL AED 3 Trainer omfatter:
 •  En aktiv LCD-skærm med farvebilleder af redningen, som afspejler, hvad man vil se på en klinisk  

ZOLL AED 3 hjertestarter
 •  Kontaktsensorer i træningselektroderne registrerer, når elektroden har kontakt med førstehjælpsdukken  

– hvilket fjerner behovet for en fjernbetjening til at understøtte simuleringen 
 • En pauseknap giver mulighed for at pausere træningen
 • Langtidsholdbare forbrugsartikler sparer tid og penge
 • Nem USB-softwareopdatering/sprogkonfiguration

Klar til 2015 AHA og ERC-retningslinjerne
Nem konfiguration: Al konfiguration og styring af træningsscenarier udføres på træningsenheden.  
De konfigurerbare muligheder omfatter:
 • Træningsscenarier
 • Driftstilstand (halvautomatisk eller fuldautomatisk)
 • Beskeder til ikke-professionel førstehjælper
 • Beskeder om at tjekke vejrtrækningen
 • Volumenkontrol på indtalte beskeder
 • Sprog (varierer iht. dansk, engelsk, norsk)

ZOLL AED 3 Trainer har alt, hvad en instruktør har brug for:
 • ZOLL AED 3 Trainer
 •  Ledning til CPR Uni-padz® træningselektrode til ZOLL AED 3 Trainer (mindst 100 træninger)
 •  CPR Uni-padz træningselektrode med klæbegel og beskyttelsesplast til  ZOLL AED 3 Trainer (mindst 50 træninger)
 • 4 stk. D-batterier
 • Betjeningsvejledning

Hjertestartertræner og tilbehør

ZOLL AED 3®

  Trainer



ZOLL Medical Corporation 
Worldwide Headquarters
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824, USA 
+1-978-421-9655 
+1-800-804-4356

Datterselskabernes adresser og faxnumre 
samt øvrige lokaliteter i verden findes på 
www.zoll.com/contacts.

Tilbehør til ZOLL AED 3 Trainer

Ekstra tilbehør bestilles separat.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL og ZOLL AED 3  
er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører ZOLL Medical Corporation i USA og/eller andre lande.  
Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere. ZOLL AED 3 hjertestarteren sælges ikke i USA. 

Trykt i USA.  MCN PP 1902 0365-27

Størrelse: (D x B x H) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm  

Vægt: 1,8 kg med batterier

Strømforsyning: 4 stk. D-batterier  
(inkluderet) til hjertestartertræneren  
(holder til mere end 16 timers træning)

Instruktører kan oprette forskellige 
træningsscenarier direkte på  
træneren vha. bløde trykknapper.

CPR Uni-padz®  
træningselektrode med klæbegel 
Varenr. 8028-000012 (pakke med 5)

Beskyttelsesplast til CPR  
Uni-padz træningselektrode  
Varenr. 8028-000013

Ledning til CPR  
Uni-padz træningselektrode 
Varenr. 8028-000010

USB softwareopdateringssæt  
til træningsenhed  
Varenr. 8028-000011-XX

Førstehjælpsdukke 
Varenr. 8000-0835-01

Specifikationer for ZOLL AED 3 Trainer 

Træningsscenarier

Elektrodesensorer detekterer kontakt 
med træningsdukken, hvilket fjerner 
behovet for en separat fjernbetjening

Konfigurer enhedens drifts-og 
træningsscenarier direkte på enheden

HLR-feedback i realtid med en stor 
tofarvet kompressionsdybdeindikator


