Entistä tehokkaampaa
apua elvyttäjille

Enemmän kuin AED Plus
Vuonna 2002 ZOLL® lanseerasi AED Plus® -defibrillaattorin ja Real CPR Help®
-ohjelman, joka antoi reaaliaikaista elvytyspalautetta, ja ensimmäistä kertaa
elvyttäjät saivat tiedon elvytyksen laadusta. Tänään yli puoli miljoonaa AED Plus
-defibrillaattoria tarjoaa elvyttäjille kaikkialla mahdollisuuden antaa parasta apua
sydänpysähdyksen uhria hoidettaessa.
Saammeko esitellä ZOLLin uuden defibrillaattorimallin, joka tarjoaa elvyttäjille
entistä tehokkaampaa ja vertaansa vailla olevaa elvytysapua pienin
kokonaiskustannuksin. ZOLL AED 3™.

WiFi-käyttöinen Program
Management Onboard
Ihmishenkiä ei pelasteta yksin AED-laitteilla. Ihmishenkiä
pelastetaan AED-laitteiden avulla, mikä edellyttää
taitoihinsa luottavia elvyttäjiä ja toimivaa AED-laitetta,
jonka akku ja elektrodit ovat käyttökunnossa.
Real CPR Help edistää luotettavuutta ohjaamalla
elvyttäjien paineluja oikeaan painelurytmiin ja
-syvyyteen. Program Management Onboard™ lisää
vielä luotettavuutta varmistamalla, että AED-laitteesi
on käyttökunnossa, kun sitä tarvitaan. Rekisteröi
AED 3 -laitteesi verkossa ZOLLin PlusTrac™-AEDohjelmahallintajärjestelmään tietokoneen tai kannettavan
laitteen kautta. Linkitä sitten AED 3 -laitteesi helposti
paikalliseen WiFi-verkkoosi. Kun AED 3 -laitteesi on
kytketty pilvipalvelun kautta, Program Management
Onboard raportoi säännöllisesti laitteen tilaa PlusTraciin
osana jokaista automaattista itsetestiä.
Jos AED 3 -laitteesi havaitsee joskus vian tai jättää
raportoimatta määräaikaan mennessä, PlusTrac
ilmoittaa siitä heti sähköpostitse. AED-käyttäjät voivat
nyt saavuttaa jatkuvan ja huolettoman AED-valmiuden
yhden ratkaisun ansiosta. Laitteen tilan erillistä
tarkistamista ja raportointia ei enää tarvita.
AED 3 on ainoa laite, johon ei tarvitse hankkia
mitään lisälaitteistoa tai ohjelmistoa. Ja tämä on
maksutonta ensimmäisen vuoden ajan.
Selkeät ja värikkäät kuvat yhdessä
ääniohjeiden kanssa ohjaavat elvyttäjää
helposti ja tarkasti koko elvytyksen ajan.

Kirjaudu PlusTraciin ja saat tiedot AED-laitteen nykyisestä
tilasta, kuten akun ja elektrodien viimeiset käyttöpäivät,
elvyttäjien koulutuksen seuranta ja säännöllisesti
lähetettävien sähköpostiraporttien aikataulut.

Painelu-puhalluselvytyksen aloittaminen välittömästi
voi kaksin- tai nelinkertaistaa sydänpysähdyspotilaan
eloonjäämismahdollisuudet.
– 2015 ERC Guidelines, s. 83.

Painelu-puhalluselvytystä (PPE)
tarvitaan
Viimeisimmät elvytysneuvostojen suositukset kaikkialla
maailmassa ovat selvät: onnistuneen defibrilloinnin
kanssa on käytettävä apuna korkealaatuista painelupuhalluselvytystä. AED-laitteen ensimmäinen sydämen
rytmianalyysi on ratkaisevan tärkeä. Jos analyysi ei
edellytä iskua, ainoastaan korkealaatuinen painelupuhalluselvytys voi johtaa iskun aktivoivaan rytmiin
seuraavassa rytmianalyysissä. Jos ensimmäinen
analyysi edellyttääkin iskua, iskun saanut sydän
tarvitsee kipeästi verta yrittäessään tunnistaa ja
palauttaa luonnollisen lyöntinsä. Vain korkealaatuinen
painelu-puhalluselvytys voi toimittaa ponnistelevalle
sydämelle happipitoista verta, jota se tarvitsee
normaalin rytmin palauttamiseen.

•

Eloonjäänti lisääntyy varhaisen
intervention myötä
Tutkimuksissa on osoitettu, että
eloonjäämistodennäköisyys kasvaa
huomattavasti, kun painelu-puhalluselvytys
annetaan ja AED-laitetta käytetään ennen
ambulanssin tuloa.1

Painele rintakehää vähintään 100–120 kertaa
minuutissa1 ilman minkäänlaisia keskeytyksiä,
mikäli mahdollista.
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Ennen ambulanssin tuloa

•

AEDLAITTEIDEN
EDUT

Painele vähintään 5 cm:n, mutta enintään
6 cm:n syvyyteen.
– 2015 ERC Guidelines, s. 88.

Tiedolla on vaikutusta
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Ei tehdä mitään

Mutta mitä korkealaatuinen painelu-puhalluselvytys on?

PPE-elvytys

AED-laitteen
käyttö

Eloonjäämistodennäköisyys
(Kotiutus sairaalasta ja hengissä 30 päivän jälkeen)

Euroopan elvytysneuvoston (ERC) suositusten mukaan
paineluelvytyksen taajuus on vähintään 100 painelua
minuutissa vähintään 5 cm:n syvyisenä. Mistä elvyttäjät
tietävät, että he toimivat suositusten mukaisesti? Heidän

Missä on AED-laite?

ei pitäisi tarvita arvailla. Heidän pitäisi tietää, ja

Liian usein vastauksena on: ”Meillä ei ole sellaista”.

tämä tieto voi antaa heille mahdollisuuden pelastaa

Samassa tutkimuksessa, jossa osoitettiin lähes

ihmishengen.

viisinkertainen lisäys eloonjäämisessä (5 %:sta

Vain AED-laite, joka antaa reaaliaikaista
elvytyspalautetta painelurytmistä ja -syvyydestä, antaa
parhaan avun hengenpelastukseen.

24 %:iin) AED-laitetta käytettäessä, osoitettiin
valitettavasti myös, että AED-laite on käytettävissä
vain 2 % ajasta.

Weisfeldt ML, et al. J Am Coll Cardiol.
2010;55(16):1713–1720.
1

Painelu-puhalluselvytyksen painelukohdan anturi tunnistaa
paineluelvytyksen painelut ja antaa AED 3 -laitteen
havaita kunkin painelun syvyyden.

Ammattiteknologiaa kaikille

PPE:N

Kuten edeltäjänsä AED Plus ja kaikki ZOLLin
ammattikäyttöön tarkoitetut defibrillaattorit, AED 3

EDUT

-laite on varustettu Real CPR Help -teknologialla, joka
avustaa maallikkoelvyttäjiä korkealaatuisen painelupuhalluselvytyksen antamisessa. AED-laite tunnistaa
paineluelvytyksen painelut elektrodeissa olevan
anturin avulla, joten laite voi ohjata asianmukaista

Laatu antaa lisää aikaa

painelutaajuutta ja -syvyyttä ääniohjein ja näytössä

Euroopan elvytysneuvoston (ERC) viimeisimmissä

näkyvän painelusyvyysmittarin avulla.

suosituksissa todetaan, että jos sivulliset eivät tee mitään
sydänpysähdyksen uhrille, eloonjäämismahdollisuus
pienenee noin 10 % joka minuutti.2
Eloonjäämistodennäköisyys (ei PPE:tä)

Miten se toimii
•

CPR Uni-padz™ -elektrodit tunnistavat elvyttäjän
tekemien rintakehäpainelujen liikkeen ja raportoivat
sen AED 3 -laitteeseen.

•

Aikuisten elvytyksen aikana ääni- ja tekstiohjeet
ohjaavat elvyttäjiä ilmoittamalla ”paina kovemmin”
ja ”hyvin paineltu”.

•

Painelusyvyysmittari näyttää elvyttäjille kunkin
painelun syvyyden reaaliajassa.

•

Metronomi havaitsee painelut ja opastaa
elvyttäjiä painamaan vähintään 100 painelun
minuuttitahdilla.
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Minuutteja sydänpysähdyksestä

Jos sivulliset aloittavat heti painelu-puhalluselvytyksen
ja jatkavat sitä, eloonjäämismahdollisuus
pienenee vain 3–4 % minuuttia kohden.2 Täten
noin 10 minuuttia sydänpysähdyksen jälkeen
eloonjäämismahdollisuus on edelleen noin 60 %.

Mitä nopeammin, sen parempi
8 sekuntia uusilla akuilla – AED 3 -laite on
nopeimpia AED-laitteita, kun kyseessä on iskun
antaminen paineluelvytyksen loputtua.* Tutkimus

Eloonjäämismahdollisuus (%)

Eloonjäämistodennäköisyys (PPE:n kanssa)
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64 %

60 %

painelu-puhalluselvytyksen jälkeen voi edesauttaa
eloonjäämistä.4 Euroopan elvytysneuvoston
(ERC) vuoden 2015 suosituksissa todetaan:
”Paineluelvytyksen lopettamisen ja iskun antamisen
välisen ajan (iskua edeltävä tauko) on oltava
mahdollisimman lyhyt. Mikä tahansa viive vähentää

Minuutteja sydänpysähdyksestä

ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015;95:83.

2

osoittaa, että isku mahdollisimman nopeasti

iskun onnistumisen mahdollisuutta.”5
Snyder DE, et al. Crit Care Med. 2004;32(9) Supplement:S421–S424.
ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015;95:20.
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Opastavat elvytyslaitteet ovat
hyödyllisiä painelutaajuuden ja
-syvyyden, rintakehän vapauttamisen
ja käsien sijoittamisen kannalta.
– 2015 ERC Guidelines, s. 5.

Johtavaa teknologiaa. Kohtuulliset kustannukset.
Kun AED 3 -laite on asennettu, sen ylläpitokustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin useiden
muiden AED-laitteiden. Koska CPR Uni-padz -elektrodeilla voidaan defibrilloida sekä lapsia että aikuisia,
ei lasten elvytystä varten tarvitse hankkia tai vaihtaa erityisiä lastenelektrodeja. Ja koska CPR Uni-padz
-elektrodit ja akku kestävät viisi vuotta, kulutustuotteiden uusiminen on helpompaa ja edullisempaa ajan
mittaan. Pidempikestoinen, vähemmän vaihdettavia osia, alhaisemmat kustannukset.
Minkään muun AED-laitteen lasten elektrodit eivät kestä 5 vuotta. Ainoa AED-laite, joka mahdollistaa
lapsen elvytyksen vain napin painalluksella ja vaatii akun ja elektrodien vaihdon vain kerran ensimmäisen
10 käyttövuoden aikana.

Valmis huomiseen
AED 3 -laite on viimeisimmän teknologian ansiosta
luotettava, helppo käyttää ja helppo ylläpitää
käyttökunnossa.
•

Voit muuttaa asetuksia, päivittää ohjelmiston
viimeisimpiin suosituksiin ja ladata
tapahtumatiedostoja helposti interaktiivisen
kosketusnäytön ja integroidun USB-portin avulla.

•

Aseta laite elvytystarpeen mukaan: vaakatasoon
(kuten useimmat AED-laitteet) tai pystyasentoon,
jos näyttö on tämän avulla helpompi nähdä
(kuten useimmat ammattikäyttöön tarkoitetut
defibrillaattorit).

•

AED 3 -laitteen akku kestää jopa 5 vuotta.
Laite raportoi säännöllisesti tilastaan Program
Management Onboardille, ja se voidaan helposti
avata kosketusnäytöstä hallintatilassa.

Voit käyttää sitä kahdessa peräkkäisessä
elvytyksessä ja säilyttää kummankin
tapahtumatiedostot myöhempää latausta varten.

•

Ota käyttöön useita eri kielivaihtoehtoja.

•

Voit luottaa laitteen lujaan rakenteeseen. AED 3
-laite läpäisee yhden metrin pudotustestin, ja sillä on
IP55-suojausluokitus pölyn ja vesiroiskeiden varalta.

•

Valitse omille elvyttäjillesi sopivin iskuteknologia:
AED 3 -laitteen puoliautomaattinen vakiomalli
elvyttäjille, jotka haluavat säätää iskun antamista,
tai AED 3 -laitteen automaattinen malli
automaattiseen iskun antamiseen kolmen sekunnin
ajastuksen jälkeen.

AED 3 -laitteen automaattinen malli antaa iskun
automaattisesti kolmen sekunnin ajastuksen
jälkeen. Iskupainiketta ei tarvitse painaa.

Valmiiksi kiinnitetyt CPR Uni-padz -elektrodit
ovat valmiina elvytykseen. Elektrodit asetetaan
nopeasti vain kielekkeistä vetämällä, ja mukana
on vielä sakset riisumisen avustamiseen.

Asenna muistitikku USB-porttiin ja lataa
elvytystapahtumatiedot, lataa uudet asetukset tai
päivitä ohjelma.
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PlusTrac: AED läpäisi testin... Postilaatikko

Onko AED-laitteestasi kuulunut
mitään viime aikoina?

OHJELMAN

Jokainen AED-ohjelmavastaava pelkää sitä, että

HALLINNAN
EDUT

AED-laite ei ehkä ole käyttövalmis, kun sitä tarvitaan.
Akussa ei ehkä ole virtaa. Elektrodit ovat ehkä
vanhentuneet. Elektroniikkaosat eivät ehkä toimi.
Läpäisikö AED-laitteeni viimeisimmän itsetestin?
Voitko edes tietää, onko AED-laitteesi elvytysvalmis?
Tähän asti tyypillinen ratkaisu on ollut, että jonkun

AED-ohjelmat kannattavat

on aina pitänyt säännöllisesti tarkastaa ja raportoida
kunkin AED-laitteen tila. AED 3 -laite määrittää

British Journal of Sports Medicine julkaisi

uudelleen AED-laitteen hallinnoimisen ZOLLin

artikkelin, jossa osoitetaan, että Yhdysvalloissa

ainutlaatuisella Program Management Onboard

lukioissa, joissa on otettu käyttöön AED-

-ohjelmalla.

ohjelmat elvytysvalmiutta varten, yleinen
eloonjäämisprosentti on 71 %.6

Pilvipalvelu muuttaa kaiken
Ohjelmavastaavat voivat nyt käyttää paikallista

Eloonjäämisprosentit 2 045 lukiossa
Yhdysvalloissa kahden vuoden aikana

WiFi-verkkoaan ja olla pysyvästi kytkettynä
pilvipalvelun kautta ZOLL PlusTrac-AEDohjelmanhallintajärjestelmään. Jos AED 3 -laite ei
läpäise itsetestiä, siitä ilmoitetaan heti sähköpostitse.

Urheili
jaoppilaat

89 %

Oppilaat

Voit jättää huolehtimisen AED 3 -laitteellesi

Yleensä

ja antaa sen pitää sinut

Aikuiset

elvytysvalmiina.
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Pilvipalveluun kytketty

Tekijät päättelivät, että ”Lukion AEDohjelmat osoittavat koulun alueella äkillisen
sydänpysähdyksen kokeneiden oppilaiden
ja aikuisten korkeaa eloonjäämisprosenttia.
Koulupohjaisia AED-ohjelmia kannustetaan
voimakkaasti.”

Määritä AED 3 -laite linkittymään pilvipalvelussa PlusTraciin
jokaisen automaattisen itsetestin jälkeen. Sähköposti
lähetetään välittömästi, jos itsetesti epäonnistuu tai sitä
ei tehdä määräajassa. Myös päivittäiset tai viikoittaiset
raportit lähetetään sähköpostitse.

6

Drezner JA, et al. Br J Sports Med. 2013;47:1179–1183.

Entistä tehokkaampaa apua elvytykseen
AED 3 -laite nostaa elvytyksenaikaisen avun uudelle tasolle:
•

•

Real CPR Help, joka tunnistaa rintakehän painelut
painelu-puhalluselvytyksen aikana ja antaa
palautteen elvytyksen laadusta.
Isku annetaan 8 sekuntia sen jälkeen, kun iskua
tehostava painelu-puhalluselvytys on lopetettu.*

•

Kaksi asentoa (vaaka tai pysty) parasta
mahdollista elvytyksen aikaista näkyvyyttä varten.

•

Näytössä oleva elvytysjakson ajastin kertoo
meneillään olevan jakson jäljellä olevan ajan.

•

Elvytykseen kulunut aika ja annettujen iskujen
määrä ovat ratkaisevan tärkeitä tietoja
ensihoitohenkilökunnalle heidän saapuessaan
paikalle.

•

Jatkuvatoimintoinen, vähintään 100 painelun
minuuttitahdissa naksuva metronomi noudattaa
viimeisimpiä elvytyssuosituksia.

•

Yleiskäyttöiset CPR Uni-padz -elektrodit, joiden
ansiosta lasten elvytys voidaan valita painamalla
AED 3 -laitteen etuosassa olevaa lapsipainiketta.

•

Elvytyslisävarustepakkaus sisältää lateksittomat
käsineet, suojamaskin, partaveitsen,
paperipyyhkeen ja puhdistuslapun.

•

CPR Uni-padz -elektrodien mukana tulevien
saksien avulla vaatteet on helppo riisua.

•

Kaikkien ääniohjeiden lisänä ovat
korkearesoluutioiset värikuvat, joiden avulla on
helppo ymmärtää, mitä tehdä seuraavaksi.

*AED 3 -laitteen automaattisessa mallissa iskua edeltävä taukoaika on 5 sekuntia
pidempi varoittaen pysymään irti potilaasta lähestyvän iskun aikana.
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