Güçlü ve kullanıma
hazır
Philips HeartStart FRx Defibrilatör araçları ve
aksesuarları

Bu kopyanın baskı kalitesi orijinali gerçek anlamda yansıtmamaktadır.

Taşıma çantaları
HeartStart FRx Defibrilatör bir taşıma çantası ile kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
İki taşıma çantası mevcuttur: standart FRx Taşıma Çantası ve Sert Çanta.

FRx Taşıma Çantası
Parça # 989803139251
Kolay temizlenir üretandan üretilmiş olan bu
çanta çarpma ve düşmelere karşı
dayanıklıdır ve VELCRO® kilit sistemi
sayesinde açılıp kapanması kolaydır. FRx
çanta, isteğe bağlı bir yedek pil, iki ped seti,
Bebek/Çocuk Anahtarı ve Hızlı Referans
Kılavuzu (989803138601) dâhil olmak
üzere FRx Defibrilatörünüzü muhafaza eder
ve korur. Kayışlıdır.
Boyutlar:
9.5˝ (24.1 cm) g, 8.0˝ (20.3 cm) y,
5.0˝ (12.7 cm) d

Sert Taşıma Çantası
Parça # YC
Sert plastikten yapılmış olan su
geçirmez taşıma çantamız, özellikle
ıslak dış ortamlarda daha sert kullanım
için uygundur. Ayrıca bir yedek pil,
yedek ped kartuşu ve Hızlı Yanıt Kiti
içerebilir.
Boyutlar:
13.5˝ (34 cm) g, 12˝ (30 cm) y, 6˝ (15 cm) d

Duvara monte çözümler
Philips Duvara Montaj Konsolu ve Defibrilatör Kabini, kolay erişim ve yanıt için stratejik
bir biçimde yerleştirilmesine olanak tanımaktadır.

Duvara Montaj Konsolu
Parça #989803170891
Duvara Montaj Konsolu, Philips “HeartStart”
defibrilatörün ve aksesuarlarının muhafaza
edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
Defibrilatör taşıma çantası, kurcalama önleyici
bir “breakaway”XX Emniyet (Secure-Pull)
Contası (M3859A) ile Duvara Montaj Konsoluna
bağlanabilmektedir. Kopmuş bir conta,
Defibrilatörün Duvar Montajından çıkarılmış
olduğunu ve yenilenmesi/ikmal edilmesi
gerekebileceğini gösterir. Hızlı Yanıt Kiti (68PCHAT) Defibrilatör Çantasının arkasında
düzgün bir biçimde katlanmaktadır
:
Boyutlar:
10.5" (27 cm) g, 8" (20 cm) y, 6.9" (17 cm) d
Ağırlık: 18.4 ons (0.52 kg)

Emniyet Contası
Parça # M3859A

AED Farkındalık Etiketi
Parça #989803170901 (Kırmızı)
Parça #989803170911 (Yeşil)
Halka açık bir alana yerleştirilmiş her AED’nin
üerine bir AED Farkındalık etiketi koyularak AED
farkındalık artırılır. Anlaşılması kolay grafikler,
gelip geçenlerin acil bir durumda AED’nin nasıl
kullanılacağına ilişkin farkındalığını yükseltir.
Ofis ortamları, spor kulüpleri, kamu tesisleri,
okullar ve daha birçok yer için son derece
uygundur.
Boyutlar
10.25" (26 cm) g, 4.5" (11 cm) y

AED Farkındalık Poster Paketi
Item # 861476 Ops. ABA (İngilizce)
Ops. ABE (İspanyolca)
Ops. ABF (Fransızca)
Bu posterler, AED’lerden uzakta, dinlenme
alanlarına, fotokopi odalarına veya
soyunma/giyinme odalarına –çalışanların veya
halkın birkaç dakika durup AED’ler hakkında bilgi
edinebileceği her yere– koyulur. Bu posterler,
AED koordinatörünün en yakın AED’nin yerini
yazması için bir alan içermektedir. Bir paket dört
poster içermektedir.
Boyutlar:
11" (28 cm) g, 17" (43 cm) y

AED Duvar Tabelası
Parça #989803170921 (Kırmızı)
Parça #989803170931 (Yeşil)
Bir Duvara Montaj Konsolunun veya Defibrilatör
Kabininin üzerine asılan bir AED Duvar Tabelası
defibrilatörün çok daha iyi görülmesini sağlar.
Görünürlüğün en üst düzeye çıkarılması
için üç farklı şekilde monte edilebilmektedir: Tmontaj, V-montaj veya Köşe Montaj.
Yüzey boyutları:
9" (23 cm) y, 6.1" (15 cm) d

Acil medikal yanıtın mobilize edilmesine veya AED hırsızlığının engellenmesine
yardım için Philips pil ile çalışan alarmlı üç farklı duvar kabini sunmaktadır. Temel
kabin basit bir sesli alarm içermektedir. Ayrıca iki premiyum kabin mevcuttur: bir duvar
yüzeyine monteli kabin ve daha az göze batan bir görünüm için duvarda açılmış bir
girintiye sokulan bir yarı gömme kabin.* Premiyum kabinler sesli ve ışıklı alarm
bileşimi içermektedir. Bunlar yüksek kalibreli sağlam çelikten yapılmaktadır ve örneğin
oksijen gibi ilave medikal malzemeyi muhafaza edecek büyüklüktedir. Premiyum
kabinler, aynı zamanda, iç güvenlik sitemine bağlanabilmekte ve böylece merkezi
olarak daha koordineli bir acil yanıt mobilize edilmektedir.

Temel Yüzeye Montaj Kabin
Parça # 989803136531

Premiyum Yüzeye Montaj Kabin
Parça # PFE7024D

Premiyum Yarı Gömme Kabin
Parça # PFE7023D

Boyutlar:
16.5˝ (42 cm) g, 15˝ (38 cm) y, 6˝ (15 cm) d

Boyutlar:
16˝ (41 cm) g, 22.5˝ (57 cm) y, 6˝ (15 cm) d

Boyutlar:
Girintili Bölüm
14˝ (36 cm) g, 22˝ (56 cm) y, 6˝ (15 cm) d
Duvar Ayak İzi
16.5˝ (42 cm) g, 24.5˝ (62 cm) y, 2.5˝ (6 cm) d

*

Engelli Amerikalılar Yasası, alt kenarı yerden 27 inçten
daha yüksek olmayan nesnelerin açık ara yollarda ve
kaldırımlarda ayak trafiği alanlarına 4 inçten daha fazla
çıkıntı yapmamasını gerektirmektedir.

İlave aksesuarlar

“SMART Pads II”
Parça # 989803139261
Acil bir durumda yetişkinlerde, çocuklarda ve
bebeklerde kullanılabilen pedlerle değerli
zamanın korunmasını sağlar. “SMART Pads II”
farklı hasta tipleri için farklı ped setleri satın
alma zorunluluğundan kaynaklanan giderleri
ortadan kaldırır. Bu önceden bağlı pedler, ilave
koruma için bir yarı-sert ped çantası içinde
ambalajlanmış ve Philips ALS defibrilatörlere ve
bir adaptör vasıtasıyla rakip defibrilatörlere
kolay aktarım için “HeartStart”-uyumlu bir fiş ile
donatılmıştır. 8 yaşından küçük veya 25 kg’dan
hafif hastalarda, eğer varsa, Bebek/Çocuk
Anahtarı kullanılmalıdır.

Uzun-Ömürlü Pil
Parça # M5070A
FRx Defibrilatörde kullanıldıktan sonra
atılabilen, raf ömrü beş yıl ve ayrıca (tipik
olarak) dört yıl kullanım süresi yüklü lityum
manganez dioksit uzun ömürlü pil
kullanılmaktadır. Defrilatör ile birlikte bir yedek
pil saklanmalıdır. Eğitim ve/veya gösterim için
kullanılan defibrilatörlerde ilave pil satın
alınmalıdır.

Hızlı Yanıt Kiti
Parça # 68-PCHAT
Hızlı Yanıt Kiti hasta bakımı ve kişisel koruma için
tipik olarak gereksinilen gereçleri ve malzemeleri
içermektedir: iki çift hipoalerjenik nitril eldiven, bir
cep solunum maskesi, paramedik makası, bir
göğüs tıraş bıçağı ve bir büyük ekstra emici kağıt
havlu. Bu parçalar, FRx taşıma çantasının sapına
güvenli bir biçimde takılmış olan bir fermuarlı torba
içinde muhafaza edilmektedir.

Uçak Pili, FRx Defibrilatör
Parça # 989803139301 (Yalnızca ABD)
Uçak Pili dört yıl ömürlü pil spesifikasyonlarını
karşılamaktadır ve uçaklarda kullanım için FAA
TSO C-142 mevzuatına uygundur.

Boyutlar:
9.5˝ (24 cm) g, 5.5˝ (14 cm) y

“HeartStart” adaptörleri
Adaptör Model 05-10000
“Smart Pads II”, Philips “HeartStart” Adaptörü
“Medtronic Physio-Control Quik-Combo LifePak
ile donatıldığında diğer üreticilerin defibrilatörleri
9”, 10C, 11, 12, 20 ve 500 defibrilatörler için
ile de kullanılabilmektedir
çıkarılabilir adaptör.

Kalıcı konfigürasyon

Bebek/Çocuk Anahtarı
Parça # 989803139311
Özgün Bebek/Çocuk Anahtarı, yalnızca, 8
yaşından küçük veya 25 kg’dan hafif hastaların
tedavisinde FRx Defibrilatör ile kullanılır
Bebek/Çocuk Anahtarı takıldıktan sonra, FRx
defibrilasyon enerjisini otomatik olarak
azaltmakta ve sesli ve görsel yönlendirme ve
bebeklerin/çocukların tedavisi için özel olarak
oluşturulmuş CPR koçluğu sağlamaktadır.

Adaptör Model 05-10100
Zoll 1200, 1400, 1600 ve M-Seri defibrilatörler için
çıkarılabilir adaptör.
Çıkarılabilir konfigürasyon

Adaptör Model 05-10200
“Hewlett-Packard CodeMaster 100”, XE, XL ve
XL+; Philips Heartstream/HeartStart XL ve XLT;
“HeartStart MRx” ve Laerdal HeartStart 4000
defibrilatörlere/monitörlere bağlantı için el
kullanımı gerektirmeyen Philips M3507A veya
M1750A/B kablolar ile uyumludur

Eğitim araçları

Eğitim Pedleri II
Parça # 989803139271
Eğitim Pedleri II, “HeartStart FRx” veya
“HeartStart FRx Trainer” ile birlikte, bir dış
manken adaptörü (M5089A) ile bağlanmış bir
manken üzerinde veya bir ped yerleştirme
kılavuzu (yetişkinler için M5090A; bebekler ve
çocuklar için 989803139281)
kullanılabilmektedir. “HeartStart FRx” Defibrilatör
üzerinde eğitimde, FRx’in eğitim modunun
etkinleştirilmesi için Eğitim Pedleri II’nin takılması
ve defibrilatörün şok oluşturma özelliğinin
durdurulması yeterlidir.
Kullanıcı eskiz farklı eğitim senaryosu
uygulayabilir. Ayrıca, yetişkin ve bebek/çocuk*
resüsitasyonu için tek eğitim pedi
kullanılabilmektedir. Defibrilatörün, CPR koçluğu
dâhil olmak üzere, sesli yönlendirmesi, temsili
kurbanın tedavisi için yeterlidir.
Her eğitim pedi çantası,entegre kablolu veya
konektörlü bir çift tekrar kullanılabilir yapışkan
ped içermektedir. Bu çanta bir yetişkin ped
yerleştirme kılavuzu ve resimli ped kullanım
kılavuzu ve kullanma talimatı ile birlikte
ambalajlanmıştır. Ayrıca, bir ped/kablo/fiş
takımından oluşan yedek Eğitim Pedleri ıı
(989803139291) de mevcuttur. Buna ek olarak,
bir bebek/çocuk pedi yerleştirme kılavuzu da
(989803139281) bulunmaktadır.

* Bir bebekte veya çocukta eğitimin
kolaylaştırılması için Bebek/Çocuk Anahtarı
(98980339311) takılmalıdır.

“HeartStart FRx Trainer”
Parça # 861306
“HeartStart FRx” Defibrilatörün bu eğitim
sürümü Eğitici, Eğitim Pedleri II, Taşıma
Çantası, Kullanma Talimatı, Hızlı Referans ve
bir dış manken adaptörü içermektedir. Bu ürün
bir dış manken adaptörü (M5088A) veya bir dış
manken adaptörü (M5089A) ile donatılmış bir
manken üzerinde kullanılabilmektedir.
Eğitmen Eğitim Araç Kiti
Parça # 989803139321
Yalnızca DVD Parça # 989803139341
Eğitim Araç Kiti, “HeartStart FRx” Defibrilatörün
çalıştırılması için gruplara yönelik eğitsel destek
ve sunum sağlayan bir DVD ve bir CD
içermektedir. Ayrıca, araç kitinden ayrı olarak, bir
DVD eğitim diski satın alınabilir.

Bebek/Çocuk Anahtarı
Parça # 989803139311
Bebek/Çocuk Kilidi, “HeartStart FRx Trainer” ile
veya Eğitim Pedleri II monte edilmiş olan
“HeartStart FRx AED” ile eğitim sırasında
bebek/çocuk tedavisinin temsilinde kullanılabilir.

Veri yönetimi
Philips, HeartStart Defibrilatörlerin verimli ve etkin bir biçimde kullanımına ve resüsitasyon verilerinin
yüklenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına, analiz edilmesine ve raporlanmasına destek olmak üzere çeşitli
araçlar sağlamakta ve böylece, medikal direktör ile birlikte kardiyak acil durumlara alınan yanıtların hassas bir
biçimde ayarlanmasına yardımcı olmaktadır. İster bir halk erişim programının yönetiminde, isterse bir okul
AED programında, bir kurumsal acil yanıt ekibinde, bir EMS sisteminde ya da hastane resüsitasyon kurulunda
olsun “Event Review” yazılımı defibrilatör verilerinin yönetimi için gerekli araçlara sahiptir
“HeartStart Review Express”
Defibrilatör verilerine hızlı bakışta en yalın veri
yönetimi ürünümüz olan “Review Express”,
defibrilatörden EKG’nin indirilmesine,
görüntülenmesine ve yazdırılmasına olanak
tanımaktadır. Bu program Philips veri yönetimi
web sayfasından
(www.medical.philips.com/goto/eventreview)
ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Eğer dipnotlu
olguların saklanması gerekiyorsa, Event Review
ailesindeki şu yazılımlardan biri önerilmektedir:
“Data Messenger”, “Event Review” veya “Event
Review Pro”.
“Data Messenge”
Parça # PN 861451 Ops AOl
“HeartStart Data Messenger”, defibrilatör
çantalarının gerekli oldukları yere götürülmesine
yardımcı olmaktadır. Defibrilatör olgularını kendi
AED’lerinden yüklemek ve Event Review veya
Event Review Pro yardımıyla geriye dönük
olarak değerlendirilmek üzere merkezi bir veri
yöneticisine veya medikal direktöre iletmek
isteyen itfaiye ve EMS organizasyonları için
idealdir. Bu ürün, arka planda, otomatik
çalışacak şekilde düzenlenebilmektedir.
Alternatif olarak, olguların indirilmesinde,
görüntülenmesinde ve iletilmesinde adım adım
yol gösteren kolay kullanımlı bir sihirbaz şeklinde
de düzenlenebilmektedir. Bir PC veya akıllı
telefon ile çalışır.

plansız olgu sorgusu ve olgu raporlama
yapılmasına olanak tanımaktadır. FRx veya HS1,
aynı zamanda, “Event Review” ile birlikte
düzenlenebilmektedir.* Bu ürün tek PC fiyatı
veya sınırsız genel organizasyon fiyatı ile
mevcuttur.

Kızılötesi Veri Kablosu
Parça # ACT-1R
“HeartStart Review Express”, “Review Express
Connect”, “Event Review” veya “Event Review
Pro” çalıştıran bir PC’ye bağlanan Kızılötesi Veri
Kablosu hasta verilerinin, kalıcı saklama ve yanı
sıra görüntüleme ve raporlama amacıyla FRx
defibrilatörden çekilmesine olanak tanımaktadır.

“Event Review Pro”
Parça # 861431 Opsiyon A01 ֊ Tek PC
Parça # 861431 Opsiyon A03 – Merkez lisansı
“Event Review Pro”, en titiz veri yöneticiler ve
medikal direktörler için Philips’in, ayrıntılı yanıt
süreleri, müdahaleler ve hasta gözlemleri dahil
olmak üzere yanıtın tüm boyutlarının
kaydedilmesi için daha ayrıntılı veriş giriş
ekranları içeren kapsamlı olgu yönetimi aracıdır.
Bireysel olgu raporlarına ek olarak, sistem genel
yanıtının Utstein raporu ve grafik özeti elde
edilmekte ve böylece hizmet düzeyleri daha
verimli bir biçimde yönetilmektedir.

“HeartStart” Yapılandırma
Parça #989803143041
“HeartStart” Yapılandırma, “Pocket PC”
kullanılarak, FRx veya HS1 konfigürasyonunun
değerlendirilmesine ve değiştirilmesine olanak
tanımaktadır. Defibrilatörün mevcut
yapılandırması geri alınabilmektedir, bu
yapılandırma varsayılan değerlere göre yeniden
kurulabilmekte veya medikal direktörün tercihleri
doğrultusunda bireysel ayarlar yeniden gözden
geçirilebilmekte ve bu ayarlar defibrilatöre
aktarılabilmektedir. Defibrilatör programı için
yapılandırmanın daha verimli bir biçimde
yönetilmesi için, değerler akıllı telefonda bir
klasöre kaydedilebilmektedir. Bu, aynı
yapılandırmanın tüm AED’lere aktarılmasına ve
yanı sıra, izin verilen ayarların kaydedilmesine
olanak tanımaktadır.

“Event Review”
Parça # M3834A (tek PC)
veya 989803141811 (kuruluş genelinde)
“Event Review” hasta verilerinin defibrilatörden
yüklenmesine ve PC ekranında
görüntülenmesine, yorum yazılmasına ve temel
yanıt ve hasta durumu bilgisi eklenmesine
olanak tanımaktadır. Olgu bir klasöre veya bir
veri tabanına kaydedilebilmekte ve böylece

* Varsayılan değer değişiklikleri yalnızca yetkili personel
tarafından ve bir medikal profesyonelin gözetimi altında
yapılmalıdır. Bu ürün reçete ile satılmaktadır.

Not: Bu ürün ile EKG görüntüleme yalnızca temel ritim
belirleme amaçlıdır ve tanıya ya da ST segment yorumlamaya
yönelik değildir. EKG görüntüleme yüksek çözünürlüklü bir
el ekranı ve 5.0 veya daha sonraki sürüm Palm OS®
gerektirmektedir.

HeartStart AED Hizmetleri*
Philips, AED programlarının gereksinimlerini
destekleme amaçlı araçlara ve kaynaklar için yönetim
hizmeti sağlamaktadır. Gereksinim ne olursa olsun, her
durum için doğru hizmetin bulunması için müşterileri ile
ortak çalışmaktadır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere,
önemli AED bileşenlerinin kusursuz yönetiminde
yardımcı olmaktadır:
• SMART Track “online” program yönetimi
• Medikal yönlendirme
• Eğitim
• Bakım
• Mevzuat desteği
• Olay sonrası destek
• Müşteri hizmeti

Philips, küresel olarak tek merkezde veya çoklu merkezde
başarılı bir AED programının uygulanmasına yardımcı.

* Mevcut olduğunda
HeartStart FRx reçete
gerektirmektedir.

