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ZOLL AED Plus: ulotka z intrukcjami dla u ytkownika 
 

Wa ne:  Ten symbol oznacza, e urz dzenie AED Plus jest przystosowane do leczenia 
pacjentów doros ych i pediatrycznych.  Urz dzenie AED Plus bez tego symbolu nie jest 
przystosowane do leczenia pacjentów pediatrycznych i nie b dzie dzia a  z elektrodami 
pediatrycznymi pedi•padz II TM.  Aby zmodernizowa  urz dzenie AED Plus w taki sposób, by 
mo liwa by a praca z elektrodami ZOLL pedi•padz II, nale y skontaktowa  si  z firm  ZOLL 
Medical Corporation lub autoryzowanym przedstawicielem firmy ZOLL w celu uzyskania informacji 
o zestawie modernizacyjnym ZOLL AED Plus Pediatric Upgrade Kit. 
 

Je li urz dzenie AED Plus jest przystosowane do leczenia pacjentów doros ych i pediatrycznych, po pod czeniu 
kabla elektrod dla doros ych urz dzenie AED Plus automatycznie prze czy si  we w a ciwy dla doros ych tryb 
wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wy adowania (120 J, 150 J, 200 J), wygenerowany zostanie 
odpowiedni komunikat g osowy, a na wy wietlaczu pojawi si  napis ELEKTRODY DLA DOROSLEGO.  Po 
pod czeniu kabla elektrod pediatrycznych ZOLL pedi•padz II urz dzenie AED Plus prze czy si  automatycznie we 
w a ciwy dla dzieci tryb wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wy adowania (50 J, 70 J, 85 J), 
wygenerowany zostanie odpowiedni komunikat g osowy, a na wy wietlaczu pojawi si  napis ELEKTRODY DLA 
DZIECKA. 

Naklejanie elektrod pedi•padz II (dla niemowl t/dzieci) 
Przed przymocowaniem elektrod pedi•padz II nale y przygotowa  pacjenta. 
 
Aby przygotowa  pacjenta: 
1. Zdj  ubranie zas aniaj ce klatk  piersiow  pacjenta. 
2. Upewni  si , e klatka piersiowa pacjenta jest sucha. 
 
Aby naklei  elektrody pedi•padz II:  
1. Rozedrze  opakowanie elektrod i rozwin  opakowanie wewn trzne, aby ods oni  elektrody.  Umie ci  elektrody 

na ciele pacjenta zgodnie z ilustracj  na opakowaniu elektrod. 
2. Zdj  okr g  elektrod  z materia u podk adowego i umie ci  j  na klatce 

piersiowej pacjenta (zgodnie z ilustracj  zamieszczon  na opakowaniu 
elektrody). 

3. Po o y  d o  na kraw dzi elektrody i drug  d oni  delikatnie rozwin  
elektrod  na klatk  piersiow  pacjenta, wyciskaj c przy tym ewentualne 
powietrze spod elektrody. 

4. Obróci  pacjenta na brzuch, zdj  prostok tn  elektrod  z materia u 
podk adowego i umie ci  j  na plecach pacjenta (zgodnie z ilustracj  
zamieszczon  na opakowaniu elektrody). 

5. Po o y  d o  na kraw dzi elektrody i drug  d oni  delikatnie rozwin  
elektrod  na skór  pacjenta, wyciskaj c przy tym ewentualne powietrze 
spod elektrody. 

6. U o y  pacjenta na plecach i post powa  zgodnie z instrukcjami 
wy wietlanymi przez urz dzenie ZOLL AED Plus. 

UWAGA Elektrod pedi•padz II (dla niemowl t/dzieci) mo na równie  u ywa  ze stymulatorami serca ZOLL, do 
stymulacji trwaj cej maksymalnie jedn  godzin  (informacje na temat stymulacji serca mo na znale  w podr czniku 
M Series Operator’s Guide). 
 

Wskazania 
Urz dzenia AED Plus nale y u ywa  w sytuacji, gdy u osoby poszkodowanej z podejrzeniem zatrzymania serca 
wyst puje ewidentne ZATRZYMANIE KR ENIA, na które wskazuj  nast puj ce objawy wyst puj ce cznie: 
• utrata przytomno ci, 
• brak prawid owego oddychania, 
• brak t tna lub objawów kr enia. 
Je li pacjent nie ma uko czonych 8 lat i wa y mniej ni  25 kg (55 funtów), urz dzenia ZOLL AED Plus nale y u ywa   
z elektrodami pediatrycznymi ZOLL AED Plus.  Ze wzgl du na wiek i wag  pacjenta terapia nie powinna by  
opó niana. 
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