
Works like you work.™

A M M A T T I L A I S I L L E  P A R A S T A

LIFEPAK® 1000 DEfibrillAATTori cprMAX™– tekniikkaa käyttävä defibrillaattori



cprMAX maksimoi puhallus-
paineluelvytyksen määrän.

Kotelointiluokka IP 55 — kestävin  
defibrillaattorimme.

Nykyaikainen 
akkutekniikka.

Suuri näyttö, 
näkyvä 
grafiikka ja 
teksti.



cprMAX-tekniikka on tämänhetkisten elvytysohjeiden 

mukainen ja sisältää eniten hoitovaihtoehtoja. cprMAX-

tekniikka mahdollistaa sen, ettei käsiä tarvitse irrottaa 

potilaasta latauksen ajaksi, jolloin puhallus-paineluelvytystä 

voidaan jatkaa mahdollisimman pitkään. Joustavien cprMAX-

toimintojen ansiosta defibrillaattori on tämän päivän tehokkain 

peruselvytyslaite.

Bifaasinen mukautuva ADAPTIV-toiminto mittaa kehon 

vastuksen ja säätää defibrillointi-iskun jännitteen ja keston 

automaattisesti vastuksen mukaan. Defibrillointi-iskujen 

energiamäärän säätely parantaa turvallisuutta, tehokkuutta 

ja hoitotuloksia. ADAPTIV-tekniikkaan perustuvat LIFEPAK-

defibrillaattorit vastaavat potilaiden eri tarpeita todellisessa 

hoitoympäristössä — se on erinomainen valinta, kun haluat 

auttaa ja palvella mahdollisimman monia potilaita.

Meillä ja asiakkaillamme on yhteinen tavoite, henkien pelastaminen

cprMAX-tekniikkaa käyttävä LIFEPAK 1000 -defibrillaattori 
— nykyaikainen ja kestävä peruselvytyslaite tehokkaaseen 
ja joustavaan hoitoon

JouSTAvA NyT JA TuLEvAISuudESSA 

Defibrillaattorin AED-toiminnot voidaan ohittaa manuaalisessa 

defibrillointitilassa, joka voidaan ottaa käyttöön parin painikkeen 

painalluksella. Laite vastaa tämänhetkisiä elvytysohjeita ja on 

suunniteltu niin joustavaksi, että sitä voidaan mukauttaa ohjeiden 

muuttuessa. Käytössäsi on siten aina ajantasainen ja tehokas 

elvytyslaite. Uudet laite- ja hoitopäivitykset voidaan tehdä 

käyttöpaikassa.

SuuNNITELTu ELooNJääMISTä AJATELLEN

Tällä hetkellä maailmalla on käytössä puoli miljoonaa Medtronicin 

LIFEPAK-defibrillaattoria. Koska hengen pelastaminen ja rankka 

ensihoitoympäristö asettavat laitteistolle suuret vaatimukset, 

teimme tästä defibrillaattorista kaikkien aikojen kestävimmän. IP 

55 -luokan kotelointi suojaa laitetta hyvin pölyltä ja vesisuihkulta. 

Uusi litium-mangaanidioksidiakku riittää yli 400 defibrillointi-iskuun 

(200 joulen energialla) tai yli 17 tunnin monitorointiaikaan, joten 

käytössäsi on varmasti tämän päivän tehokkain peruselvytyslaite.

A M M A T T I L A I S I L L E  P A R A S T A

”Sydämen pysähtyessä potilas tarvitsee välittömästi puhallus-paine-
luelvytystä. Rintakehän painelu on erityisen tärkeää, jos defibrillointi-
isku pystytään antamaan vasta 4–5 minuutin kuluttua sairauskoh-
tauksesta. vaikka defibrillointi onnistuu, rytmi voi olla hidas ja heikko 
muutaman minuutin ajan. Rintakehän painelu on ehkä välttämätöntä, 
kunnes sydämen toiminta on jälleen riittävää.”



Defibrillaattorit/Monitorit

LIFEPAK 12 Defibrillaattori-Monitori
LIFEPAK 12 – defibrillaattori-monitoreja on käytössä sairaaloissa 
sekä ensihoito ja pelastusyksiköissä yli 80 000. Näiltä yksiköiltä 
saadun palautteen perusteella kehitämme laitteita edelleen niin, 
että ensihoitotyö helpottuu. LIFEPAK 12 defibrillaattori-monitori on 
kannettava monitoimilaite, jossa on useita terapeuttisia ja diagnostisia 
toimintoja. Se on työkalu, joka selviää tämänpäiväisestä potilaiden 
hoidosta ja sopeutuu myös huomisen haasteisiin.

LIFEPAK 20 Defibrillaattori-Monitori
LIFEPAK 20 defibrillaattori-monitori on LIFEPAK-tuoteperheen lisäosa, 
joka toimii joustavasti ja on yhteensopiva ja standardisoitu ratkaisu 
potilaille eri sairaalaympäristöissä. Se on erittäin intuitiivinen käyttää 
ja sopeutuu erilaisiin potilasympäristöihin. Siinä yhdistyvät taitavalla 
tavalla AED-toiminnot peruselvytystaidot osaavalle henkilölle sekä 
manuaaliset toiminnot, jolloin laajempaa elvytyskoulutusta saaneet 
lääkärit voivat tehdä nopeasti ja helposti oikean diagnoosin ja antaa 
potilaalle tämän tarvitseman hoidon.

LIFEPAK CR® Plus Automaattinen Ulkoinen Defibrillaattori
Suunniteltu vähän koulutetuille pelastajille kaupallisella ja julkisella 
sektorilla. LIFEPAK CR Plus automaattinen ulkoinen defibrillaattori 
opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta rauhallisin, selkein äänikomennoin. 
Laite on helppokäyttöinen ja siinä on sama defibrillaatioteknologia kuin 
joita ensihoito- ja sairaalahenkilökunta käyttävät. 

LIFEPAK 1000 defibrillaattori
Tehokas ja pienikokoinen laite sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden 
hoitoon. Sen intuitiivinen ja yksinkertainen toiminta on ihanteellinen 
ensihoitoa antaville, mutta siinä on toimintoja myös edistyneempään 
hoitoon. Laite varmistaa, että olet parhaimmin varustautunut 
pelastamaan ihmishenkiä.

Physio-Control Tuotteet ja Sovellukset

LIFEPAK-tuotteiden legendaarinen laatu  
tunnetaan kaikkialla maailmassa.  
Koe tämä laatu itsekin.

Olemme hengenpelastuksen luotettu kumppani. Tarjoamme kattavia ratkaisuja ensihoito- ja 
sairaalatyöhön, niin ensihoitoon kuin laadunhallintaankin.



Tietojen hallinnointi ja verkkoyhteydet

CYBERMATE™

Tällä ohjelmistolla ensihoitohenkilökunta voi kerätä potilastietoja 
kannettavilla tietokoneilla. Hoitoasiakirjat lähetetään langattomasti 
laadunvalvontaa ja raportointia, laskutusta ja arkistointia varten. 
 
CODE-STAT™ Elvytystietojen Analysointiin
Tämä tapahtuman jälkeinen analyysityökalu merkitsee muistiin 
rintakehän painallukset potilaan jatkuvaan EKG-raporttiin ja laskee 
elvytystilastotiedot. Ohjelmisto yksinkertaistaa tietojen keräämistä 
ja raportointia keskittämällä kaikki lähetteisiin, hoido ja hoidon 
tuloksiin liittyvät tiedot yhdeksi e-tiedostoksi. Voit ladata, tarkastella, 
hallinnoida ja analysoida ensihoitoon liittyviä tietoja useilta LIFEPAK-
defibrillaattoreilta. Sovelluksella voi myös tehdä laatuanalyysejä ja 
liiketoimintapäätöksiä, laatia vertailuanalyysejä ja trendiraportteja 
järjestelmän suorituskyvyn tarkastelua varten. 
 
DT EXPRESS™ Tiedonsiirto-Ohjelmisto
Yksinkertainen Windows-pohjainen ohjelmasovellus hallinnoi 
LIFEPAK-laitteista saatavaa tietoa. Sen avulla on helppo ladata 
tärkeitä tapahtuma- ja sydänkäyrätietoa tietokoneellesi, lisätä muita 
potilastietoja, tulostaa raportteja ja tallentaa asiakirjoja levylle. Tuo 
tiedostot CODE-STAT elvytystietojen analyysiohjelmaan tallennusta ja 
ruudulla tarkastelua varten.



DEFIBRILLAATTORI

Kaikki tiedot 20 ºC:ssä, mikäli ei toisin mainita.

Aaltomuoto: Bifaasinen typistetty eksponentiaalinen, jossa 
potilasimpedanssin* kompensointi jännitteen ja keston osalta

Energiajakso: Käyttäjän määritettävissä, 150 ... 360 joulea. 
Defibrilloinnin oletusenergiamäärät ovat 200, 300, 360 joulea. 
360 joulea kaikille seuraaville impulsseille.

Latausaika: Uusilla paristoilla: 200 joulea alle 7 sekunnissa 
(360 joulea alle 12 sekunnissa)

3-johtoinen (II-kanava) valvontakyky: (mikäli valinnainen 
EKG-näyttö on hankittu) Edellyttää 3-johtoisen (II-kanavan) 
valvontakaapelin ja LIFE-PATCH® -elektrodien hankkimista.

Laitteen ohjelmisto: Päivitettävissä kentällä

Lasten defibrillointielektrodit vähennetyllä energialla: 
Vähentää valitun energiamäärän kertoimella 4. Tarkoitettu 
enintään 8-vuotiaille tai enintään 25-kiloisille lapsille.

Turvaluokitus: standardi IEC 60601-1, sähkökäyttöiset 
lääkintälaitteet

Sähköinen suojaus: Standardin IEC 60601-1  
mukainen suojaus korkeajännitteisiltä  
defibrillaatioimpulsseilta.

*La compensación de voltaje se limita al voltaje que resultaría de 
administrar 360 julios a 50 ohmios.

LAITTEEN ASETUKSET

Tilat:
•	AED – tarjoaa peruskäyttäjän käyttötarpeet 
•	Manuaalinen tila – tarjoaa asiantuntijan käyttötarpeet
•		EKG – tarjoaa EKG-näyttömahdollisuuden 3-johtoisen EKG-

kaapelin kanssa
•	Asetukset – käyttäjän tekemille asetuksille
•	Tiedonsiirto – mahdollistaa potilastietojen siirron
•	Automaattinen testaus – tarjoaa päivittäiset automaattiset 

laite- ja ohjelmistotestaukset

Kytkimet: On/Off, impulssi, valikko, kaksi (2) ohjelmoitavaa 
virtuaalikytkintä

Käyttäjän omat vaihtoehdot:
•	Laitetunnus – antaa laitteelle oman tunnuksen
•	Energiavalikko – käyttäjän asetettavissa 150 ... 360 joulea 
•	Joustava energia – pelkästään lisäys, mikäli ensimmäinen 

isku ei tehonnut
•	Automaattinen analyysi – käyttäjä voi määrittää, analysoiko 

laite automaattisesti, ensimmäisen iskun jälkeen vai vain 
käyttäjän napinpainalluksesta

•	Elvytysaika (iskun jälkeen tai ilman iskua) – käyttäjän 
asetettavissa PPE-aika - 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekuntia 

•	Pvm/ kello (pvm/kellonaika)
•	Äänenvoimakkuus – käyttäjä voi säätää kaiuttimen 

voimakkuutta
•	EKG- näyttö (lisävaruste) – kytkee näytön päälle/pois AED-

tilaa varten
•	Liiketunnistus – käyttäjän käskystä päällä/pois (oletus pois 

päältä)
•	Huoltovaroitus – hälytysääni, kun laite vaatii huoltoa. 

Valinnan mukaan päällä/pois
•	Manuaalinen tila (mikäli EKG-lisävaruste on hankittu) – 

laite, jossa on EKG-näyttö, sallii valinnan mukaan aloitusiskun 
antamista ilman analyysia.

cprMAX-tekniikan asetukset:
•	Aloittava elvytys – käyttäjän asettama aika alkuelvytykselle 

riippumatta analyysipäätöksestä. Asetusarvot ovat pois, 15, 
30, 45, 60, 90, 120 ja 180 sekuntia.

•	Iskua edeltävä elvytys – mahdollistaa PPE-elvytyksen 
laitteen latautuessa

•	Analyysin vahvistus – Vahvistaaiskun aloitus-PPE:n tai PPE 
ennen iskua –vaiheiden jälkeen ja ennen Paina defibrillointi 
painiketta-kehotusta 

•	Iskut sarjassa  –  (käytössä/pois) asetuksella pois se sallii 
PPE:n joka iskun jälkeen

• Pulssin tarkistus – (Aina, Aina älä defib. Jälkeen, Ei koskaan) 
Laite voi kehottaa tarkistamaan valinnaisesti sykettä, hengitystä, 
verenkiertoa joka iskun jälkeen, joka Älä defibrilloi jälkeen, tai ei 
koskaan (oletus ei koskaan)

NÄYTTÖ

Taustavalaistu nestekidenäyttö ilmoittaa annettujen iskujen 
määrän, kuluneen ajan, sykkeen ja valinnaisen EKG:n tekstinä 
ja graafisesti

Koko: 120 mm (4.7 tuumaa) x 89 mm (3.5 tuumaa) 

Taajuusvaste: 0,55 ... 21 Hz (-3 dB), nimellinen

EKG-lisävaruste:
•	Sykekäyrän pyyhkäisynopeus – 25 mm/s EKG:lle, 

nimellinen
•	Sykekäyrän näkyvyysaika – vähintään 4 sekuntia
•	Sykekäyrän amplitudi –1 cm/mV, nimellinen
•	Syke – P20 ... 300 lyöntiä/min digitaalisesti “---” jos syke 

on alle 20 lyöntiä/min. Sydänsymboli vilkkuu joka QRS-
kompleksin yhteydessä.

EKG-tiedot saadaan aikuisten ja lasten elektrodeista anterior-
laterali- tai anterior-posterior-paikoista. 

3-johtoista kaapelia voidaan käyttää EKG-mittausta varten 
(II-kanava).

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Yhden tunnin käytön lämpötila (huonelämpötilasta 
äärilämpötilaan, 1 tunnin kesto): -20 to 60˚C

Käyttölämpötilat: 0 ... 50 ºC

Säilytyslämpötila: -30 ... 60 ˚C paristojen ja elektrodien kanssa 
(suurin altistus rajoitettu 7 vuorokauteen)

Ilmapaine: 575 ... 1060 hPa (4572 ... -382 metriä) 

Suhteellinen kosteus: 5 – 95 % (ei-kondensoituva)

Pölyn ja veden kestävyys: IP55 paristot ja REDI-PAK™ 
-eletrodit asennettuina (IEC 60529/EN 60529)

Tönäisy: 15 g, 1000 iskua (IEC 600-68-2-29)

Isku: 40 g huippu, 15 - 23 ms, 45 Hz risteävä taajuus

Pudotus: 1 metrin pudotus joka kulmaan, reunaan ja pintaan 
(MIL-STD-810F, 516.5, Procedure IV)

Tärinä: Satunnaistärinätesti - MIL-STD-810F, menetelmä 514.5, 
luokka 20; Ground vehicle 3.15 g rms 1 tunti akselia kohti

EMS:
•	säteily - IEC 60601-2-4, IEC60601-1-2, CISPR 11 Class B Group 1
•	kestävyys - IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-2; IEC 61000-4-2

(taso 4), IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8

TAPAHTUMADOKUMENTOINTI JA TIEDONSIIRTO

Muistin koko: Kahden potilaan tiedot. Vähintään 40 minuuttia EKG 
senhetkiselle potilaalle. Yhteenvetotiedot edelliselle potilaalle.

Raporttityypit: Jatkuva EKG, yhteenveto (kriittiset 
elvytystapahtumat ja siihen liittyvät EKG:t), tapahtumaloki (lista, 
jossa on ajankohdat ja tiedot käyttäjästä ja laitteen käytöstä), 
testilokiraportti (itsetestiraportti)

Muistitila: vähintään 100 tapahtumamerkintää ajankohtineen

Tiedon arviointi: CODE-STAT™ Suite 6.1 Medical  
Informatics System, LIFENET® DT Express 2.1 Information 
Management System

Tiedonsiirto: langaton IR-tiedonsiirto tietokoneelle

PARISTO- JA VALMIUSNÄYTTÖ

Huom.: paristoon liittyvät tiedot löytyvät käyttöohjeista

Ensisijainen paristo (paristo, jossa on varausilmaisin):

•	tyyppi – litium-mangaani-dioksidi (Li/MnO2), 12,0 V, 4,5 Ah

•	kapasiteetti – tyypillisesti riittää 440:lle 200 joulen iskulle 
tai 1030 minuutin käyttöaikaan uudella paristolla (370:lle 200 
joulen iskua tai 900 minuutin käyttöaikaan 0 °C:ssä)

•	paino – 0,45 kg

•	varastoitavuus – paristo, jota on varastoitu 20 ... 30 ˚C:ssä 5 
vuoden ajan, riittää 48 kuukauden valmiustilaan

•	valmiustila (ainoastaan päivittäisellä testauksella) – uusi 
paristo riittää 5 vuoden ajan valmiuskäyttöön

•	vähäinen virta -ilmoitus – vähintään 30 iskua tai 75 
minuutin käyttöaika jäljellä, kun vähäisestä virrasta 
ilmoitetaan ensimmäisen kerran

FYYSISET OMINAISUUDET

Korkeus: 8,7 cm

Leveys: 23,4 cm

Syvyys: 27,7 cm

Paino: 3,2 kg yhdellä sarjalla REDE-PAK-elektrodeja ja yhdellä 
paristolla

Tekniset Tiedot





Yli 50 vuoden ajan Physio-Control, LIFEPAK-defibrillaattoreiden 

valmistaja, on kehittänyt teknologioita ja laitteita, jotka ovat 

legendaarisia ensihoidon ammttilaisten, sairaalahenkilökunnan  

ja potilaiden keskuudessa ympäri maailman..

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Physio-Controlin edustajaan tai käymällä verkkosivulla www.physio-control.com
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