
АВТОМАТИЧНИЯТ ВЪНШЕН 
ДЕФИБРИЛАТОР (АВД) НА БЪДЕЩЕТО



Случва се за част от секундата. Човек колабира — жертва на внезапен сърдечен 

арест (ВСА) — и часовникът започва да отброява ценните секунди. Обаждате се 

за помощ и медицинският екип е на път. Но ценните секунди изтичат. Най-добрият 

шанс на жертвата е незабавна кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) и оказващ 

първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

ГОТОВИ ЛИ СТЕ  
ДА ПОМОГНЕТЕ НА МИГА?

Създадени за неочаквани герои™

Най-новите насоки от съветите по ресусцитация в света са ясни: успешната дефибрилация трябва 

да се поддържа с висококачествена КПР. Първият сърдечен анализ на АВД е критичен. Ако не 

е необходим електрошок, само висококачествена КПР може при следващия сърдечен анализ 

да доведе до ритъм, при който да се подаде електрошок. Висококачествената КПР доставя на 

затрудненото сърце богата на кислород кръв, необходима за възстановяване на нормалния ритъм.

Дефибрилаторът ZOLL AED 3™ ще ви води през процеса на извършване на висококачествена КПР и 

при необходимост ще достави на сърцето потенциално животоспасяващ електрошок. Със ZOLL AED 

3™ и бързи действия може да се предотврати трагедия. Патентованата технология Real CPR Help® 

на ZOLL подпомага и ръководи оказващите първа помощ при извършване на висококачествена КПР 

в съответствие с най-новите насоки за дълбочина и честота на гръдните компресии. Иновативният, 

интуитивен дизайн и разширените функции на ZOLL AED 3 ще дадат на неочакваните герои 

увереността и знанието, необходими за справяне със сърдечен арест.

Незабавното започване на КПР може да увеличи двойно или четворно 

шанса за оцеляване от сърдечен арест.

– Насоки на Европейския съвет по ресусцитация (ERC) от 2015 г.1



Паузите от по-малко от 10 секунди преди и след електрошока и 60% 

фракции на гръдните компресии се сочат като основа за постигане на 

по-добри резултати.

– Насоки на Европейския съвет по ресусцитация (ERC) от 2015 г.2



Докато само 50% от жертвите на внезапен сърдечен арест ще се нуждаят първоначално 

от електрошок, 100% от тях ще имат нужда от КПР, за да се увеличи притокът на богата 

на кислород кръв към сърцето и мозъка. Как могат оказващите първа помощ да бъдат 

сигурни, че извършват висококачествена КПР? ZOLL AED 3 с Real CPR Help информира 

оказващите първа помощ дали извършват гръдните компресии с най-ефективната 

честота и дълбочина. Интегрираната обратна връзка в реално време елиминира 

догадките – тя предоставя на оказващите първа помощ визуални и аудио команди от 

рода на „Натисни по-силно“ или потвърждава, когато правят „Добри гръдни компресии“, 

с което им помага да извършат висококачествена КПР.

ВЪОРЪЖАВАНЕ НА  
ОКАЗВАЩИТЕ ПЪРВА ПОМОЩ  
С REAL CPR HELP



Ясни, цветни графични изображения, 

комбинирани с аудио съобщения, които 

ви насочват лесно и точно в процеса на 

ресусцитация.
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Проучване показва, че вероятността за 

оцеляване се увеличава драстично, когато 

е извършена КПР и когато е използван АВД, 

преди да пристигне линейка.3

Къде е АВД?

Твърде често отговорът е „Нямаме такъв“. 

Жалко, същото проучване показа почти 

петкратно увеличение на шанса за оцеляване 

(от 5% до 24%), когато е използван АВД, но 

показа също така, че АВД е наличен само при 

2% от случаите.

КАЗУСЪТ ЗА АВД

ВЪОРЪЖАВАНЕ НА  
ОКАЗВАЩИТЕ ПЪРВА ПОМОЩ  
С REAL CPR HELP

„ Дефибрилатори ZOLL, снабдени с Real CPR 

Help – осигуряващи обратна връзка в реално 

време за дълбочината и честотата на гръдните 

компресии – комбинирани с обучение, 

увеличават повече от двойно шанса за 

оцеляване след сърдечен арест.“ 

–Bobrow B, et al. Annals of Emergency 

Medicine (Анали на спешната медицина)4



Real CPR Help с разширени функции

Доказаната технология Real CPR Help има 
пълноцветен дисплей с ярки изображения, таймер 
на циклите на КПР и голям цветен индикатор 
за измерване, който показва дълбочината на 
гръдните компресии за КПР. Спокоен глас ви 
съобщава „Натисни по-силно“ или „Добри гръдни 
компресии“. Гласът ще ви каже да направите 
пауза, докато извърши сърдечен анализ, и ще ви 
извести, ако е необходим електрошок или ако 
трябва да продължите КПР, докато пристигне 
спешната помощ.

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН И РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ ПРЕДЛАГАТ 
НА ОКАЗВАЩИТЕ ПЪРВА ПОМОЩ ПО-ГОЛЯМА ПОДКРЕПА

Технология за анализ RapidShock™

Технологията за анализ RapidShock на ZOLL 
предоставя най-краткия анализ на ритъма в 
отрасъла за по-непрекъсната животоспасяваща КПР. 
Минимизирането на паузите подобрява качеството 
на КПР и резултатите за пациентите.

Интегрирана педиатрична ресусцитация

Универсалният дизайн на подложките за електроди 
CPR Uni-padz™ дава на оказващите първа помощ 
интегрирано, сигурно решение както за възрастни, 
така и за деца - жертви на сърдечен арест. За 
третиране на дете използвайте същия комплект 
подложки за дефибрилация и само активирайте 
режима за деца. Ще бъдете еднакво подготвени за 
ресусцитация, ако жертвата е на седем месеца или 
на 70 години.

ИНТЕЛИГЕНТНИ



ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН И РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ ПРЕДЛАГАТ 
НА ОКАЗВАЩИТЕ ПЪРВА ПОМОЩ ПО-ГОЛЯМА ПОДКРЕПА

Wi-Fi връзка 

Управлявайте лесно своя ZOLL AED 3 през облака. 
Решението за програмно управление на ZOLL ви 
помага да следите едно или няколко устройства 
ZOLL AED 3 – то ви предоставя автоматизирано 
наблюдение на сроковете на годност на батериите 
и подложките, както и незабавно известяване при 
неуспешна самодиагностика. Можете да бъдете 
уверени, че вашият АВД винаги ще бъде готов за 
употреба.

Консумативи с голяма трайност

Дълготрайните батерии и подложки на ZOLL 
повишават готовността чрез намаляване на 
честотата на поддръжката.

CPR Uni-padz: Подложките CPR Uni-padz на ZOLL 
могат да се съхраняват в продължение на пет години 
и да се използват както за възрастни, така и за 
деца, така че не е необходимо да се поддържат два 
комплекта подложки.

Интелигентна батерия: ZOLL AED 3 включва 
интелигентна батерия, която може да съобщава за 
състоянието на нивото на заряд на LCD екрана на 
устройството или да го предава автоматично през 
Wi-Fi към програмното управление на вашия АВД. 
Батерията е годна до пет години след поставянето 
й и струва по-малко от половината от цената на 
другите интелигентни батерии от същия тип. Всичко 
това носи икономии за вашата организация и 
готовност при спешен случай.

В ГОТОВНОСТ
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НАДЕЖДАТА Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ

ZOLL AED 3 представлява безценна инвестиция в готовност за спешни случаи. АВД на ZOLL дават 

на очевидците увереността да се намесят в случай на внезапен сърдечен арест и да извършат 

непрекъсната висококачествена КПР, за да увеличат шанса за оцеляване на жертвата. Със ZOLL AED 3 

ще бъдете готови да помогнете на мига.
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